
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 1 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 يناير شهر بورسعيد غرفة جريدة األسماء التجارية لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 2 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االستيراد عن 30211 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزهيرى السيد مدوحم نورهان -  1

 عقار:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 بالشقه حجره الرابع الدور عارف السالم وعبد سابقا محمود السلطان شارع الوليد برج 11 رقم

 عن 30216 برقم 21101111 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود المنعم عبد مصطفى روحيه -  2

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 13 رقم بالشقه حجره الصفا مساكن 11 رقم عقار: 

 االستيراد عن 30213 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد حلمى احمد حمدى -  3

 الجميل اشتوم مساكن 3 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 411 رقم بالشقه حجره

 االستيراد عن 30193 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى محمد ابراهيم على -  4

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - مبارك حى مساكن د مدخل 6 عماره االول الدور 1 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 30131 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس طنطاوى محمد احمد محمد محمد -  1

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) واالستيراد البناءو والتشييد والمقاوالت المصاعد واصالح وتركيب توريد

 رقم عقار شاسيه الدور 1 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 الشرق - عطعوط طه محمد شارع 32

 عن 30103 برقم 21101112 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى احمد محمد محمد اسامه محمد -  6

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 36 عماره 1 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 ماعدا) االستيراد عن 30111 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رزق رمضان ياسر سميه -  9

 استيراد و( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة

 3 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر 42 رقم العقار الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس

 عن 30113 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان مصطفى المعاطى ابو نبيل احمد -  3

 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6وعهالمجم من 36والفقرة 10 المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 22 رقم بالشقة حجرة قبضايا مساكن ب21

 30112 برقم 21101113 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مكرم اللطيف عبد الرؤف عبد محمد محمد -  0

 تقاطع 10 عقار:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن

 محل والعدل الشرقاوى شارع

 االستيراد عن 30129 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكرى ابراهيم محمد مؤمن -  11

 مساكن ا 31 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 9 رقم بالشقه حجره الزلط الخطاب بن عمر

 عن 30134 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه الوهاب عبد سمير ساهر -  11

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى - الرحاب مساكن 41 رقم عماره 14 رقم بالشقه 1 حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 فيما االستيراد عن 30191 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد السيد فكريه -  12

 بن عمر مساكن 32 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 16 رقم شقه الخطاب

 فى االستيراد عن 30222 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزيزو محمود طه السعيد -  13

 عاشور شارع 1/ا رقم عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لك<ل المنظمة لقراراتوا القوانين حدود

 10 رقم بالشقة حجرة العلوى الرابع الدور المساكن لبناء التعاونية الجمعية مشروع الموجى

 عن 30229 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدرى عبده محمد العربى السيد نيفين -  14

 411 رقم محل الزهراء فاطمه الخريجين شباب:  بجهة ، نجارة ورشة

 عن 30261 برقم 21101116 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى احمد المنعم عبد محمد احمد -  11

 طيبه عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم بالشقه حجره الزهور تعاونيات 2 مدخل

 مكتب عن 30206 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض السعيد عطا هيام -  16

 شارع 31 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما لالستيراد

 1 رقم شقه االول الدور العقاد عباس

 االستيراد عن 30323 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس ابراهيم بديع رزق -  19

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - وحده 1111 ال مساكن 111 عقار 11 رقم شقة:  بجهة

 30319 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدين شمس على يوسف محمود شاكر احمد -  13

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 2 شقه االرضى الدور التعاونيات مساكن 3 مدخل عمان عماره الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 30133 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القراعى الرحمن عبد احمد سمير محمد احمد -  10

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 الزهور - الروضه مساكن 1 رقم عماره 14 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 ماعدا) االستيراد عن 30132 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه على محمود على -  21

:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة

 المناخ - اللنش مساكن ب مدخل 2 عماره االرضى الدور 1 شقه

 عن 30116 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عثمان ابراهيم هللا عبد احمد حنان -  21

 مساكن 114 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 114 رقم بالشقه حجره الخامس الدور- ببورفؤاد الوطنى الحزب

 فيما االستيراد عن 30119 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  لطفى محمد محمود ماجده -  22

 الخريجين شباب مساكن 32 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 13 رقم بالشقه حجره الرابع الدور

 االستيراد عن 30131 برقم 21101113 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غيث السيد جوده السيد هبه -  23

 الدور الجولف ارض المنار برج:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 11 رقم بالشقه حجره السادس
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30166 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى شلبى عباس فهمى اسراء -  24

 مساكن 16 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم شقه الالسلكى

 عن 30199 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد على الحميد عبد الحميد عبد هاجر -  21

 القنال أ0 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم بالشقه حجره الرابع الدور الداخلى

 االستيراد عن 30211 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد محمود انتصار -  26

 التطبيقيين مساكن و مدخل أ عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 111 رقم بالشقه حجره الرابع الدور

 االستيراد عن 30102 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فويله محمود طه محمد حماده -  29

 منطقه اهالى صحه- رالزهو:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 199 رقم منزل المناصره

 فيما االستيراد عن 30233 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد احمد قدرى رغده -  23

 الرحمه برج:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 3 رقم مكتب المسروق الدور وقايتباى عرابى شارع

 عن 30263 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان مرسى صديق احمد حكمت -  20

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 0 رقم شقه نفيسه السيده مساكن 19 رقم عماره الضواحى:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30291 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم وجدى ابراهيم هانى -  31

 60 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم بالشقه 2 رقم حجره العاص بن عمرو مساكن

 بيع عن 30334 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البدرى عبده العربى السيد محمد -  31

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) واالستيراد السيارات اطارات وتركيب

 المناخ - الصباح سالم شارع 10 عقار 6 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 عن 30313 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالمه الفتاح عبد رمضان عبير -  32

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الخطاب بن عمر منطقه ب1 رقم عماره 11 رقم بالشقه 1 رقم حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30339 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مؤمن محمد ابراهيم السيد دعاء -  33

 مساكن أ 31 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 0 رقم شقه طالب ابى بن على

 عن 30419 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فياض ابراهيم ابراهيم حسن محمود -  34

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - تمليك الخطاب بن عمر - االسكان بنك مساكن ب/20 رقم عقار 1 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 بالى عن 30413 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم عثمان العال عبد ثابت حميده -  31

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و استيشن

 بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 13 عماره 11 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30424 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفتاح عبد السيد السيد السيد احمد -  36

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 111 عقار 11 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 فيما االستيراد عن 30240 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المر محمود محمد حنان -  39

- الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 11 رقم شقه طالب ابى بن على الشمسيه الطاقه مساكن 21 رقم عماره

 ، صيدليه عن 30199 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرابى مصطفى جمال محمد -  33

 9 رقم محل الصحيه بالخدمات العاملين مساكن ج رقم عماره:  بجهة

 االستيراد عن 30190 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخضرى السيد محمد مروه -  30

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الضواحى -(  التصنيع مساكن)  الصناعيه المنطقه 46 رقم عماره الثانى الدور 11 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 30100 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهاللى ابراهيم ابراهيم انيس محمد -  41

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 91 رقم عماره 23 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30120 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن احمد راشد السيد السيد -  41

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 9 رقم شقة وحدة 1111 ال مساكن 123 رقم عماره الزهور:  بجهة

 تجاره عن 30123 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد علي الدين عز -  42

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) واالستيراد بالجمله االعالف و االسماك

 محل المنتزه شياخه كسرى و المنصوره حاره 61 ملك:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 تجاره عن 30140 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على هاشم محمد حسن محمد -  43

 الزهور - الوليد بن خالد سوق منطقه 113 محل:  بجهة ، والمستعمله الجديده الجاهزه المالبس واستيراد

 عن 30192 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطير حلمى احمد محمد محمود -  44

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و متكاملة مقاوالت

 33 رقم بالشقة حجرة على محمد ابراج 46 رقم ارهعم بورفؤاد:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 عن 30131 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فروح سليمان عوض السيد نهى -  41

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 2 بالشقه حجره الثالث الدور كسرى و اسوان شارع 111 عقار المناخ:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30212 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توفيق محمد ابراهيم مصطفى محمد -  46

 101 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم بالشقه حجره وحده 1111ال مساكن

 فيما االستيراد عن 30106 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد حجازى رضا -  49

 3 رقم عقار:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 3 رقم شقه ثالث دور 16 رقم بلوك القابوطى

 االستيراد عن 30242 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد الدين زين جابر -  43

 مساكن 19 رقم عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 21 رقم شقة طالب ابى بن على



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30261 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيش محمد احمد احمد محمد -  40

 رقم شقه اللبانه مساكن 1 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

9 

 عن 30239 برقم 21101121 فى قيد ، 31110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المكاوى محمد السيد احمد هللا منه -  11

 2 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 11 رقم شقه الثالث الدور اكتوبر شباب ابراج

 عن 30321 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصلح محمد عباس علي سماح -  11

 بالشقه حجره نفيسه السيده مساكن 111 عقار الضواحي:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما)  االستيراد

11 

 االستيراد عن 30311 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابرين مهران عثمان حسنى -  12

 و( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 شقه الثانى الدور البدوى حاره تنظيم و مدن 13 عقار العرب:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد

 ماعدا) االستيراد عن 30343 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم رزق محمد محمد -  13

:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 113 عماره 11 رقم شقه

 االستيراد نع 30364 برقم 21101122 فى قيد ، 161110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف بكر ابو ابراهيم منى -  14

 الصديق بكر ابو مساكن أ رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 13 رقم بالشقه حجره الخامس الدور

 عن 30316 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المخزنجى محمود احمد احمد هبه -  11

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - التكاليف منخفض الخطاب بن عمر وحده 1323 مشروع ب مدخل 13 عماره 1 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30111 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد حسن البارى عبد خالد -  16

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن ب/32 عقار 13 شقه:  بجهة

 عن 30111 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد العال عبد احمد -  19

 نجيب عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 10 رقم لبالشقه حجره 1 رقم مدخر محفوظ

 عن 30121 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسين ابراهيم حسين دينا -  13

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 26 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله مالبسال واستيراد( والورادات

 االستيراد عن 30161 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حلوه محمد احمد صبرى خالد -  10

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 21 رقم شقه وحده 1111 ال مساكن 121 عماره الزهور:  بجهة

 عن 30163 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الغنى عبد محمد السيد محمود -  61

 بنك 32 رقم عقار:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 36 بالشقة حجرة االسكان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30163 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكرداوى حامد محمود وفاء -  61

 االسراء مساكن 16 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 1 رقم بالشقه حجره االرضى الدور

 عن 30196 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى طالب ابو احمد فوزى احمد -  62

 بلوك:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 جموعهالم عدا فيما االستيراد و سيارات كهربائى

 434 رقم ورشه الزهراء فاطمه منطقه 21 رقم

 االستيراد عن 30134 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكرى محمد بكرى قدريه -  63

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 1 رقم بالشقة حجره الثالث الدور السواحل قشالق الملكه قصر برج المناخ:  بجهة

 عن 30241 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد محمود على محمود -  64

 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 2 رقم بالشقة 1 رقم حجرة طالب ابى بن على مساكن 0

 كافتيريا عن 30291 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ثابت زيد ابو اسماعيل سماح -  61

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و باردة و ساخنه مشروبات لتقديم

 2 رقم محل التعمير و االسكان بنك مساكن ب مدخل 33 رقم عماره الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 االستيراد عن 30321 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابوالمعاطي عوض منى -  66

 6 بالشقه حجره زمزم مساكن 61 عماره الزهور:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما) 

 االستيراد عن 30312 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى العال عبد صادق رشا -  69

 و( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 3 رقم بالشقه حجره االول الدور التكاليف منخفض طالب ابى بن على أ 36 رقم عماره الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد

 تجاره عن 30310 برقم 21101122 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صياديه عبده مسعد سعد نادر -  63

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) واالستيراد جمله نصف مالبس

 العرب - المنتزه شياخه الهالليه حاره وتنظيم مدن 31 عقار 1 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 عن 30361 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى متولى مصطفى عفت هدير -  60

 المعموره عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 12 رقم شقه- الزهور تعاونيات 3 مدخل

 االستيراد عن 30394 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الدسوقى نظيم اميمه -  91

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 3 عماره 9 شقه:  بجهة

 االستيراد عن 30334 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى خليل احمد احمد -  91

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 612 بالشقه حجره الخليلى خان ابراج 32/31 قطعه الغازيه الكهرباء محطه عماره المناخ:  بجهة

 لبيع كشك عن 30333 برقم 21101129 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم احمد كمال ياسر -  92

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و السيارات جنوط و الكاوتشوك

 كشك االسكان ببنك 49 رقم العماره امام الضواحى:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30431 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  راضى مصطفى صالح صالح انتصار -  93

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - المروه مساكن 111 عقار 10 بالشقه 1 حجره:  بجهة ،( والورادات

 عن 30216 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يونس محمد عبده المنعم عبد دعاء -  94

 مساكن 3 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم شقه والنادى الحديدى

 االستيراد عن 30101 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين حسين انور حسين عمر -  91

 مساكن أ 33 رقم عماره -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 11 رقم بالشقه 1 رقم حجره الوليد بن خالد

 عن 30101 برقم 21101112 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض رزق رمضان ياسر احمد -  96

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 13 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على مساكن أ 33 رقم العقار: 

 بجهة ، كافيتريا عن 9143 برقم 21101113 فى قيد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم فهمى حسن فهمى -  99

 ***الزهور حي -  A 14 منطقة 92/91 مربع على المقامه الثقافه عمارات الحسين عمارة 23 رقم محل: 

 بجهة ، كافيتريا عن 9143 برقم 21101113 فى قيد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم فهمى حسن فهمى -  93

 الزهور - اكتوبر شباب تعاونيات أ14 ابراج 2 برج محالت: 

 فى االستيراد عن 30126 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن راشد السيد محمد -  90

 االزهار شارع 34 رقم عقار:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 1 رقم بالشقة حجرة االول الدور الورشة وحارة

 عن 30131 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد المجد ابو محمد محمود محمد -  31

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و بلدى نجار

 زهورال - الحرفيين منطقه 31 رقم عقار 13 رقم محل:  بجهة ،( والورادات الصادرات

 فيما االستيراد عن 30139 برقم 21101116 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد محمود زوزو -  31

 رقم عماره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 111 رقم بالشقه حجره الجولف ارض مشروع 1 رقم مدخل 2

 االستيراد عن 30141 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمود حسين احالم -  32

( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - فبضايا مساكن ب6 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 فيما االستيراد عن 30136 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمزه على محمد منال -  33

 شقه الخطاب بن عمر تعاونيات-الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 أ2 رقم عماره 11 رقم

 فى االستيراد عن 30221 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد ابراهيم ناهد -  34

 قرية34 رقم منزل الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36رةوالفق 10المجموعه فيماعدا لك<ل المنظمة والقرارات القوانين حدود

 11 رقم شقة الثانى الدور الجربعة

 ماعدا) االستيراد عن 30241 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم سالم محمد طه -  31

 واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الطاقه مساكن 13 رقم عماره 11 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله والمواتير السيارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس

 الزهور - طالب ابى بن على الشمسيه

 االستيراد عن 30200 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفحل على على محمد محمد -  36

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 11 رقم شقه رباح بن بالل مساكن ب مدخل 14 رقم عماره الزهور:  بجهة

 االستيراد عن 30319 برقم 21101121 فى قيد ، 411110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن سالم سالم هللا عبد احمد -  39

 ،( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور -بورفؤاد شباب تعاونيه جمعيه ب3 رقم عماره الرابع الدور 1 رقم شقه:  بجهة

 ماعدا) االستيراد عن 30322 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسى حامد محمد منى -  33

 واستيراد( والورادات تالصادرا على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة

 الضواحى - زمزم مساكن 111 رقم عمارة 3 رقم شقة:  بجهة ، ؛*المستعملة؛ المالبس

 االستيراد عن 30333 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد على السيد صالح فهمى -  30

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 149 رقم عمارة 10 رقم شقة:  بجهة

 عن 30366 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعطى عبد محمد عبده الحسينى -  01

 عماره- الزهور:  بجهة ، والتصدير لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 14 رقم شقه الثالث الدور العاص بن عمرو مساكن ب مدخل 41 رقم

 االستيراد عن 30331 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف عطا محمد رزق شيماء -  01

 مساكن 19 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 21 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على

 االستيراد عن 30309 برقم 21101123 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطحان السيد السعيد عادل -  02

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 بورفؤاد ناصر جمعيه أ مدخل 2 عقار السادس الدور 0 بالشقه حجره:  بجهة

 فى االستيراد عن 30422 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شافع محمود احمد محمود -  03

 عمر مساكن أ61 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 12 رقم شقة العزيز عبد بن

 عن 30442 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحوت طالب ابو محمد محمد عوضة -  04

 ، المستعملة المالبس واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 شقة الثالث الدور القابوطى بلوكات تقسيم القابوطى16 بلوك 3 عمارة:  بجهة

 االستيراد عن 30213 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد محمد شيبه فاتن -  01

 مساكن 106 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 12 رقم بالشقه حجره وحده 1111ال

 االستيراد عن 30102 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم اسماعيل عوض عزه -  06

 ،* ؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن أ 33 رقم عقار 11 بالشقه 2 حجره:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30121 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمد توفيق محمد -  09

 ،( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 64 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 30136 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهره ابو فهيم زكريا هللا هبه -  03

( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - الرحاب مساكن 41 عماره 14 بالشقه 2 حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 االستيراد عن 30111 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض ابراهيم كامل كريمه -  00

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 143 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 فى االستيراد عن 30116 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجعبرى رشاد السيد مها -  111

 برج:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 10 رقم بالشقة حجرة 11ال الدور السواحل قشالق منطقة باريس

 فيما االستيراد عن 30211 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد محمد السيد نجاه -  111

 التطبيقيين مساكن و مدخل أ رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 116 رقم بالشقه حجره ببورفؤاد

 عن 30101 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو فرج السعيد محمود -  112

 مساكن 14 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 2 رقم شقه زينب السيده

 االستيراد عن 30133 برقم 21101111 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيسي محمد كامل لطفي احمد -  113

 الدور ببورفؤاد 19-11 شارع 14 عقار بورفؤاد:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما)   التصدير و

 11 بالشقه حجره االخير

 عن 30241 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف احمد احمد سمير سماح -  114

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 22 رقم شقه الخطاب بن عمر منطقخه 126 رقم عقار- الزهور: 

 تصليح عن 30203 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احالفت عبد ابراهيم السيد محمد -  111

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و ثالجات

 بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 66 رقم عماره 3 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 30201 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد احمد السيد سمير محمد -  116

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 مكتب االول الدور التصنيع مساكن 1 رقم عماره الضواحى:  بجهة ، طبيه ومستلزمات مالبس واستيراد والتصدير( والورادات

 1 رقم بالشقه

 عن 30336 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البزره محمد الرحمن عبد احمد اسماء -  119

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 1 رقم بالشقه حجره الجوهره مساكن 43 رقم عماره الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 مكتب عن 30313 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسرج حسن السيد حنان -  113

 مساكن 21 عماره الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد و(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما) د االستيرا

 3 شقه اكتوبر شباب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30326 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم وجدى ابراهيم محمد -  110

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 9 بالشقه 1 حجره العاص بن عمرو مساكن 60 عماره الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 توزيع عن 30344 برقم 21101122 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالك عبد لبيب يوسف مينا -  111

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) واالستيراد تجاريه وتوكيالت بالجمله غذائيه مواد وتجاره

 - االسكان بنك مساكن 1 عقار االرضى الدور 1 محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 الضواحى

 عن 30340 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرشه الرحمن عبد محمد احمد عنانى -  111

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - 9 وتنظيم مدن االنصار برج السادس الدور 611 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 بيع عن 30313 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجحاوى حسن مرسى محمد -  112

:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 رهوالفق 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و الساعات واصالح

 99 رقم محل A14 منطقه القمصان ابو ابراج 93 رقم قطعه- الزهور

 بيع عن 30463 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد مصطفى على عادل احمد -  113

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و والتصوير ماكيناتالطباعه

 المناخ - ستالنجراد شارع التطبيقيين نقابه 11 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 االستيراد عن 30441 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد على محمد عمر -  114

 ورقم وتنظيم مدن 193 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 3 رقم بالشقه حجره والشرقيه االمين شارع عوايد 164

 االستيراد عن 30464 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البيومى فؤاد يوسف سحر -  111

( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الشرق - الظاهر شارع 01 رقم عماره 4 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 االستيراد عن 30214 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى احمد هللا عبد على دينا -  116

 وتنظيم مدن 11و عوايد 4 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 شقه- الثالث الدور نعناع حسن محمد عايد ملك الزاويه حاره

 عن 30210 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد احمد محمد ايهاب السيد -  119

 3 ورقم الزاويه شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم بالشقه حجره الثالث الدور

 فيما االستيراد عن 30213 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى شاكر فؤاد هبه -  113

 شقه مبارك حى د مدخل 9 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 12 رقم

 االستيراد عن 30131 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبده بالل محمد نوره -  110

 حرفيين أ 39 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 3 رقم بالشقه حجره الزهور

 عن 30109 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمدين بخيت محمد محمد داليا -  121

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - المناصره قريه فويله منصف عبده طه محمود/  ملك شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30116 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عياد على الحميد عبد الحميد عبد بالل -  121

 الصادرات على لرقابةل العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 6 رقم بالشقه حجره االولى المنطقه 11 رقم عماره المناخ:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30132 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعود ابو محمد مصطفى محمد -  122

 النور امل 3 مدخل:  بجهة ، 6المجموعه من 36 والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 1 شقة االرضى الدور تمليك السالم منطقة

 االستيراد عن 30144 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد امين ابراهيم عبير -  123

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 10 رقم بالشقة حجرة العلوى الرابع الدور(  بحيرى)  التعاونيات تقسيم الموجى عاشور شارع 1/أ رقم عمارة بورفؤاد:  بجهة

 فى االستيراد عن 30141 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مجاهد بدر احمد مها -  124

 عمر منطقة أ91 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 12 بالشقة حجره العزيز عبد بن

 االستيراد عن 30293 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا جاد عبيد شوقى اشجان -  121

 حجره وعكا شوقى احمد شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 19 رقم بالشقه

 تجاره عن 30236 برقم 21101121 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد جالل نورس -  126

 عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و القطنيه المالبس

 0 رقم محل الوطنى الحزب مساكن 19 رقم

 عن 30202 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيني احمد محمد حسن احمد -  129

 11 شقه العزيز عبد بن عمر مساكن 21 عماره الزهور:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه ماعدا)  االستيراد

 بيع عن 30332 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برايه احمد احمد سيد محمد امال -  123

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) واالستيراد الجافه والحلوى السجائر

 الضواحى - الجديد السالم منطقه 33 رقم عماره بجوار كشك:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 عن 30310 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد على الفتاح عبد الفتاح عبد هبه -  120

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 14 رقم بالشقه حجره الجبل ارض مساكن 9 رقم عقار الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30320 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد حفنى عبده ايمان -  131

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 19 رقم شقه طالب ابى بن على 21 رقم عماره الزهور:  بجهة

 االستيراد عن 30311 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طه على محمود على امنيه -  131

 مساكن ب مدخل 2 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 1 رقم شقه االرضى الدور اللنش

 عن 30331 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجه على على ابراهيم محمد -  132

 أ 66 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 0 رقم شقه الوليد بن خالد مساكن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30416 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد احمد السيد بالل -  133

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 101 رقم عقار 9 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 30431 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسى محمد المرسى نعيمه -  134

 34 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم شقه الخطاب بن عمر مساكن

 عن 30363 برقم 21101122 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى محمد فهيم العزيز عبد عبير -  131

 و الجاهزه المالبس واستيراد لذلك لمنظمها واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم شقه السادس الدور الحديدى الهادى عبد شارع العلى برج- الزهور:  بجهة ، المستعمله

 عن 30416 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العصفورى السيد السيد على محمد -  136

 13 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 16 شقه 2 حجره كريم م الجيزه مساكن

 عن 30410 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنه ابو المجيد عبد محمد وفاء -  139

 42 عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 21 بالشقة حجرة الخريجين شباب مساكن

 خلط عن 14633 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور فاضل محمد يونس -  133

 الضواحى - الرسوه جنوب الصناعيه المنطقه 110 رقم الوحده:  بجهة ، بودر صناعيه عصائر وتعبئه

 خلط عن 14633 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغندور فاضل محمد يونس -  130

 الزهور الوليد بن خالد مساكن 41 رقم عمارة-4 رقم محل:  بجهة ، بودر صناعيه عصائر وتعبئه

 فيما االستيراد عن 30211 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غازى هللا عبد على حنان -  141

 شباب مساكن 16 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 21 رقم شقه اكتوبر

 االستيراد عن 30101 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فضل يدالس حسن عبده -  141

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب 116 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 عن 30212 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شالطه الدسوقى فتحى محمد حسن -  142

 6 مساكن 1 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 11 رقم بالشقه حجره اكتوبر

 30111 برقم 21101113 فى قيد ، 611110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى يوسف زكى محمد الرحمن عبد -  143

 االجتماعى المصرى نادى لصالح داخلى 1و4و3و2و1 ارقام محالت:  بجهة ، متنوعه ماكوالت مطعم عن

 عن 30142 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى محمد محمد ابراهيم صباح -  144

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 العرب - والوفائيه الجميرى شارع 13 رقم عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 عن 30149 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قبه ابو حسن عوض ابراهيم خديجه -  141

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم بالشقه حجره العبور مساكن 14 مرق عماره: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30111 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمد السيد  السيد دينا -  146

 مساكن01 رقم عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة  10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 1 شقة وحدة1111ال

 االستيراد عن 30113 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البهلول الديب محمد خالد -  149

( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - بورفؤاد شباب مساكن 2 رقم عماره 2 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد

 االستيراد عن 30164 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا سعد محمد محمد رضا -  143

 الدور 4 مدخل جده عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 الزهور تعاونيات 3 رقم بالشقه حجره الثانى

 فيما االستيراد عن 30232 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قنديل نصر محمد اميره -  140

 على مساكن ب 2 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 22 رقم شقه التكاليف منخفض طالب ابى بن

 عن 30260 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده مسعد السيد شلبى ياسمين -  111

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 2 رقم بالشقه حجره عفان بن عثمان مساكن 12 رقم عماره الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 30329 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البشوتي حمدي محمد هشام محمد ياسمين -  111

 عاطف شارع الشرق:  بجهة ، حريمي وشنط احزيه وتجارة(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما)  االستيراد عن

 4-3 محل سابقا الباتروس بفندق الملحقه بالمنطقه(  البحر طرح)  السادات

 بيع و تجاره عن 30311 برقم 21101121 فى قيد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدايه على محمد السيد -  112

 1 رقم محل البقر بحر ناصر مشروع 640 رقم عقار الجنوب:  بجهة ، الغلق محكمه زراعيه مخصبات و مبيدات و اسمده

 االستيراد عن 30333 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران محمد حسن اسماء -  113

 مساكن 06 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 13 رقم شقه 1 رقم المروهحجره

 االستيراد عن 30391 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعيد ابوزيد سعيد محمد -  114

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب مدخل 11 عماره 14 شقه:  بجهة

 االستيراد عن 30301 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد العربي السيد محسن -  111

 19 بالشقه حجره المروه مساكن 110 عماره الزهور:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه ماعدا) 

 توريد عن 30411 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود حسين محمود -  116

 ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و المراقبه نظمها وصيانه وتركيب

 312 رقم مكتب الثامن الدور السواحل قشالق الساحل مناره برج:  بجهة

 عن 30426 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى المنعم عبد مصطفى هناء -  119

 مساكن 93 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم بالشقه حجره الحريه

 االستيراد عن 30413 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برايه احمد محمد سمير احمد -  113

 على محمد ابراج 42 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 3 رقم بالشقه حجره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30311 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم هللا فتح محمد منى -  110

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 المناخ - قبضايا ارض ب26 عماره االرضى الدور بالشقه حجره:  بجهة

 عن 30303 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، همال رأس ، فرد تاجر ،  عطيه ابراهيم وجدى ابراهيم هبه -  161

 رقم عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 16 رقم بالشقة 1 حجرة كريم1م    الجيزة مساكن 13

 عن 30330 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطيب الدسوقى كامل محمد عبده -  161

 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 1 رقم بالشقة حجرة العزيز عبد بن عمر مساكن ب134

 عن 30300 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمد احمد جمال ندا -  162

 مستودع خلف القزاز برج:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم شقه اكتوبر 6 مدرسه امام االدويه

 عن 30303 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد رمضان صالح فاطمه -  163

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى  - االسكان بنك مساكن 16 رقم عماره 12 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد والتصدير( والورادات

 عن 30429 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل العزيز عبد محمد احمد محمد -  164

 4 قمر عماره:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 1 رقم بالشقة حجرة الالسلكى مساكن

 عن 30431 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم الخضر محمد سميه -  161

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الصفوه المساكن 4 عماره 11 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30439 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد اللطيف عبد مصطفى حنيدق -  166

 131 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر أ

 االستيراد عن 30419 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خفاجه على ابراهيم فاطمه -  169

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - رباح بن بالل مساكن ب 19 عقار 13 شقه:  بجهة

 االستيراد عن 30263 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا يوسف سيفين وليم سامح -  163

 مساكن 16 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6جموعهوالم 10 المجموعه عدا فيما

 19 رقم شقه الخامس الدور المروه

 عن 30109 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباشا العرابى عمر احمد مرفت -  160

 أ 11 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم بالشقه 2 رقم حجره الوليد بن خالد

 االستيراد عن 30294 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الياس شلبى يوسف ورده -  191

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 6 رقم شقه وحده 1111ال مساكن 19 رقم عماره الزهور:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30221 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكرش اسماعيل على المنعم عبد -  191

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن ب3 رقم عماره 12 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 صيانة ورشة عن 30244 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد على محمد -  192

 الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد سيارات

 11 رقم محل الحرفيين أ11 رقم عمارة

 عن 30231 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللطيف بدع حامد الدين صالح ياسر -  193

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و لالرز ومطحن مضرب

 قريع الحسين سهل 19و16 رقم ارض قطعه - بورسعيد جنوب ارز مضرب:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 الجنوب - رمضان من العاشر

 عن 30203 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زنيزن مغازى محروس مجدى احمد -  194

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 بالشقه حجره علوى السادس الدور والنسيج للغزل بورسعيد شركه مشروع المكرمه مكه برج الضواحى:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

124/3 

 عن 30204 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان هاشم المعطى عبد مرفت -  191

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 شارع الغورى جوهره برج عوايد 46 وتنظيم مدن 66 رقم عقار 4 رقم محل:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 العرب - والبلديه الغورى

 عن 30311 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم سيد الخالق عبد جيهان -  196

 الدور عدلي شياخه الصادق حاره 11 عماره المناخ:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما)  االستيراد

 شقه االول

 عن 30313 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مجاهد صالح العربى صالح -  199

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 13 رقم عماره 21 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30311 برقم 21101121 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى العال عبد صادق سلوى -  193

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 23 رقم بالشقه حجره الجبل ارض مساكن 12 رقم عماره الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس استيراد و( والورادات

 عن 30349 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الكريم عبد الحمد ابو محمد محمد -  190

  23 رقم عماره - الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم شقه اكتوبر شباب مساكن

 االستيراد عن 30311 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى السيد محمود فاطمه -  131

 على محمد ابراج 42 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 9 رقم بالشقه حجره الثانى الدور- الثانيه المرحله

 عن 30360 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود الراجحى مهدى علوى احمد -  131

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور- وحده 1111ال مساكن 41 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30302 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد على الدين عصام على -  132

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الخامس الدور ببورفؤاد الصوامع مساكن ج عماره 22 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30139 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل الغفار عبد الحميد عبد زينب -  133

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - رباح بن بالل مساكن أ 40 عماره 1 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30103 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جربوع احمد محمد محمد -  134

 اهالى 131 رقم عماره -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 2 رقم شقه المناصره- منصور احمد عبده محمد ملك

 30111 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المطلب عبد احمد عبده ايهاب الرحمن عبد -  131

 محل:  بجهة ، الالزمه التراخيص على الحصول بعد االنترنت باستخدام الكمبيوتر طريق عن وبصريه سمعيه مؤثرات عرض عن

 بورفؤاد الجديده االسر - الوطنى الحزب مساكن 63 رقم عقار 2 رقم

 كوافير عن 30214 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخيارى محمود سعيد باسم -  136

 1 رقم محل والتعمير االنشاء  جمعية  أ عمارة:  بجهة ، رجالى

 عن 30113 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبارك سعد مقبول محمد احمد -  139

 مساكن أ 11 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 الزهور- 13 رقم بالشقه حجره العاص بن عمرو

 عن 30131 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دراز ياسين محمد ياسين محمد -  133

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 13 رقم شقه تمليك السالم 31 رقم عماره: 

 كوافير عن 30114 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه ابو طه محمود سامح -  130

 13 رقم محل- المنخفض طال ابى بن على مساكن 11 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، رجالى

 و استيراد عن 30191 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد محمد امل -  101

 2 رقم بالشقة حجره زغلول سعد و الحسن ابو شارع 21 رقم عقار العرب:  بجهة ، الجاهزه المالبس تصدير

 االستيراد عن 30132 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباز شعبان السيد مصطفى -  101

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة ةبالهيئ المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 13 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على مساكن ب 11 رقم عماره الزهور:  بجهة

 االستيراد عن 30293 برقم 21101119 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر العال عبد احمد سحر -  102

 عماره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 2 رقم شقه زمزم مساكن 110 رقم

 عن 30101 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عطيت عنبرى هللا عطا مايفل -  103

 ثانى شارع 44 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 بالشقه حجره الجديده السالم 11

 عن 30104 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد الحميد عبد احمد محمد -  104

 أ 33 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 11 رقم بالشقه 1 حجره الوليد بن خالد مساكن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30220 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشربينى حسن على فاطمه -  101

 العزب ارض مساكن 9 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 بالشقه حجره الثانى الدور

 عن 30210 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين محمد محمد محمد احمد -  106

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 12 رقم بالشقه حجره الثانى الدور الكويت حى 9 رقم عماره المناخ:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30231 برقم 21101119 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويركى صالح صالح محسن -  109

 مساكن 93 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم بالشقه حجره الجديد السالم

 فيما االستيراد عن 30290 برقم 21101119 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جميل محمد نهى -  103

 اللطيف عبد برج 6 رقم عماره -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 اكتوبر شباب مساكن البغدادى

 عن 30201 برقم 21101121 فى قيد ، 21110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على احمد العال عبد محمود سمر -  100

 مساكن 63 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 19 رقم بالشقه حجره الحريه

)  االستيراد عن 30314 برقم 21101121 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المرسي ابراهيم كامل نورا -  211

 22 بالشقه حجره الخطاب بن عمر مساكن 13 عقار الزهور:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما

 تجاره عن 30342 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد جاد محمد سعد محمد -  211

 3 رقم محل االسكان بنك مساكن 41 رقم عماره:  بجهة ، المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد المستعمله السيارات غيار قطع

 ، بقاله عن 30361 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطنطاوى احمد محمد شريف -  212

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن 64 رقم عقار 6 رقم محل:  بجهة

 عن 30393 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  االسرج يوسف حسن السيد ايمان -  213

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الحرفيين مسكن ب 23 رقم عماره 9 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30332 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليم الحميد عبد فؤاد هاشم ام -  214

 33 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 11 رقم شقه العزيز عبد بن عمر مساكن

 عن 30449 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم -  211

 ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد سيارات عفشة ميكانيكا

 11 محل الزهراء فاطمه منطقة 2 بلوك:  بجهة

 االستيراد عن 30493 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مدين احمد محمد رانيا -  216

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 المتاخ - الحريه استكمال - الحريه مساكن 431 عماره 1 بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 30436 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان احمد احمد زينب -  219

 مساكن 131 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 24 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30411 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيدان يوسف محمد يوسف -  213

 1 مدخل الرياض عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 1 رقم بالشقه 2 رقم حجره العلوى االول الدور للمهندسين التعاونيه الجمعيه مساكن

 مكتب عن 30491 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوطه هللا عبد شحاته نعمه -  210

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد لالعمال

 العرب - اسماعيل احمد والمشير مصر نهضه شارع 13 رقم عقار المسروق الدور مكتب:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 عن 30213 برقم 21101113 فى قيد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكر ابراهيم مسعد السيد نسرين -  211

 قسم- 11 رقم محل الزهور تعاونيات 2 مدخل الزهراء عماره:  بجهة ، البطارخ وتصنيع والمجمده الطازجه االسماك تصدير

 الزهور

 عن 30213 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بخيت بركات مرشد حسين امل -  211

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 119 رقم بالشقه حجره المدينه شباب مساكن 3 رقم عماره- الزهور: 

 تجاره عن 30219 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الخير ابو عوض صديق محمد -  212

 3 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و المفروشات

 14 رقم محل الصديق بكر ابو مساكن

 االستيراد عن 30134 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى السيد الغريب عبير -  213

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 العرب - زغلول وسعد منصور نبيل شارع 03 رقم عقار الرابع الدور 3 شقه:  بجهة

 عن 30113 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزعترى حسنين السيد حسنين -  214

 اللوتس عماره -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 13 رقم بالشقه حجره الزهور تعاونيات أ مدخل

 االستيراد عن 30162 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو ابراهيم فايق هللا هبه -  211

 مساكن 3 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10 المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 2 رقم شقة وحده1111ال

 االستيراد عن 30190 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شلبى السيد الغريب سحر -  216

 الحديد السكه مساكن 1 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 212 رقم بالشقه حجره

 ماعدا) االستيراد عن 30339 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مناع عبده احمد احمد -  219

:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة

 الزهور - المروه مساكن 06 عقار 31 بالشقه 2 حجره

 عن 30133 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمد حجاج صالح ابراهيم -  213

 شارع 40 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم شقه سويف وبنى كسرى

 االستيراد عن 30231 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيله ابو عبده محمد جمالت -  210

 رقم مدخل الرياض عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 16 رقم بالشقه حجره الزهور تعاونيات 4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30264 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هجرس احمد محمد نبيل رضا -  221

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم شقه الحرفيين مساكن أ مدخل 39 رقم عماره- الزهور: 

 عن 30316 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المجاور محمد حسن سعد محمد -  221

 العزيز عبد بن عمر مساكن ب/111 عماره الزهور:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما)  االستيراد

 4 بالشقه حجره

 نقاشة مقاوالت عن 30331 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده على السعيد احمد -  222

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و

 1 رقم بالشقه حجره الرحاب 11 عماره الضواحى:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30331 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سنه ابو السالم عبد ابراهيم هانم -  223

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ مدخل 134 رقم عمارة 3 رقم شقة:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30361 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف رمضان يحى منى -  224

 على مساكن 0 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 2 رقم بالشقه 1 حجره طالب ابى بن

 عن 30391 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مجاهد صالح العربى ماسه -  221

 أ مدخل 13 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 هالمجموع عدا فيما االستيراد

 21 رقم بالشقه حجره العاص بن عمرو مساكن

 عن 30421 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الريدى محمود الملك عبد محمد -  226

 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 3 رقم بالشقة حجرة الزهور تعاونيات 3 مدخل الفردوس

 عن 30414 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد مرسى انسى هشام اسراء -  229

 14 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم شقه الوليد بن خالد مساكن ب مدخل

 عن 30432 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالم عبد محمود على حنان -  223

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور تعاونيات 1 مدخل السيد لطفى عماره 16 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 فيما االستيراد عن 30112 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح حبيب رزق احالم -  220

 عوايد 33و وتنظيم مدن 03 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 4 رقم بالشقه حجره االول الدور- العجرودى حسن محفوظ شارع

 االستيراد عن 30106 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيتب حسن فريد محمد نهله -  231

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - اكتوبر شباب مساكن 21 رقم عقار الخامس الدور 21 بالشقه حجره:  بجهة

 تحضير عن 4434 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبروني حسن يوسف محمود -  231

 **العرب حي-1رقم محل-االرضي بالدور-وبنزرت الجيزة شارع امتداد-العزب ارض-94 رقم بالعقار:  بجهة ، االسماك وبيع

 تحضير عن 4434 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجبروني حسن يوسف محمود -  232

 الضواحى - مبارك حى المصرى للنادى االجتماعى النادى سور خارجى 29 رقم محل:  بجهة ، االسماك وبيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 30143 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السوهاجى محمود السيد مجدى رضوى -  233

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 بورفؤاد - البنوك مجمع عماره 1 مدخل 211 بالشقه حجره:  بجهة ،( والورادات

 30113 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد الحميد عبد احمد الحميد عبد -  234

 رقم عقار -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 11 رقم بالشقه 2 رقم حجره الوليد بن خالد مساكن أ 33

 عن 30131 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المناوى السالم عبد محمد عبير -  231

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 214 رقم شقه الجوهره مساكن 6 رقم عماره- الزهور: 

 عن 30139 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه علي محمد محمد محمد -  236

 الدقهليه شارع و الفتح ابو حاره 1111 عقار العرب:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما)  االستيراد

 3 شقه الثاني الدولر

 عن 30100 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان محمد الحميد عبد احمد -  239

 12 محل المحله و كسري شارع النشار مساكن العرب:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما)  االستيراد

 عن 30223 برقم 21101114 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجواد عبد بخيت جاد احمد اميره -  233

 دجله عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 11 رقم شقه الزهور تعاونيات 2 رقم مدخل

 عن 30231 برقم 21101114 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباقى عبد محمد فهمى اسيد محمد -  230

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 91 رقم عماره 11 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30233 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم ناجى السنوسى عاطف -  241

 عزبه 203 رقم عقار- الجنوب:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 1 رقم االول الدور النصر طريق- بالرسوه االصالح

 االستيراد عن 30411 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصر سعيد نزيه طيبه -  241

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 106 عقار 22 بالشقه حجره:  بجهة

 عن 30421 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حرز محمود محمود كارم محمود -  242

:  بجهة ، المنزليه االدوات وتجاره لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 بالعقار محل زغلول سعد شارع 20 رقم عقار

 عن 30433 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامى مصطفى عادل مصطفى -  243

 عقار- الزهور:  بجهة ، والتصدير لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم شقه الجوهره مساكن 11 رقم

 فيما االستيراد عن 30446 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد جاد السيد سماح -  244

 مساكن ب 21 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 3 رقم بالشقه حجره قبضايا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30413 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندى احمد سالم سالم صفيه -  241

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 24 عماره بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30410 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى دياب امين دياب محمود -  246

 31 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 11 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على مساكن

 صيدليه عن 30466 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عميش الحسينى الصديق محمد -  249

 القديم اللنش مرسى االجتماعى لالسكان القومى المشروع 3 عماره المناخ:  بجهة ،

 عن 30461 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القطرجى محمود اسماعيل محمد -  243

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم بالشقه حجره الثالث الدور االسكان بنك عمارات امام وحده 1311 مشروع 93 رقم عقار: 

 االستيراد عن 30496 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صابر القعقاع محمد ورده -  240

 A2 تقسيم/ الجنه عصفور برج:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 9 رقم بالشقه حجره االول الدور

 عن 30492 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوى سليمان حسن ابراهيم وفاء -  211

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور تعاونيات 1 مدخل التعاون عماره 26 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 30440 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحيم عبد حسن النعيم عبد السيد حسن -  211

 عدا فيما) استيشن وبالى لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 قسم- 16 رقم محل الزهور تعاونيات 4 رقم مدخل النهضه عماره:  بجهة ،( الالزمه التراخيص على الحصول وبعد االنترنت

 الزهور

 عن 30411 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمك محمد ابراهيم الدين صالح نسمه -  212

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 33 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30463 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المالك عبد رشيد عزيز جرجس -  213

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 المناخ - االلى الحاسب شرق ابراج 2 عماره 62 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30494 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد احمد الموجود عبد فاطمه -  214

 برج:  بجهة ، المراتب وتجاره لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم محل الداخلى القنال تقسيم 31 رقم قطعه الفردوس

 االستيراد عن 30211 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد محمد رضا -  211

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الضواحى االسكان بنك مساكن 93 رقم عماره السادس الدور 32 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 مكتب عن 30311 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدهب ابو احمد صبحي ساره -  216

 مساكن أ 14 عقار الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه ماعدا)  استيراد

 3 بالشقه حجره التجاره كليه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بيع عن 30323 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طبل ابو حامد هللا عبد ايمان -  219

 بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد خام ومواد منظفات

 1 رقم محل القابوطى تطروير منطقة 21 رقم قطعه 1 بلوك: 

 قطع تجارة عن 30331 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد الباز محمد محمد -  213

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) واالستيراد المستعملة السيارات غيار

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 31 رقم عمارة 1 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة

 عن 30341 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتيوى السيد فؤاد احمد ميرفت -  210

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى - الجديد االمل مساكن 90 رقم عماره 21 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30341 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه مسعد حلمى الرحمن عبد -  261

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 23 رقم بالشقه حجره السابع الدور الناصر شارع رلالستثما كابسى مساكن 4 مدخل االندلس عماره: 

 عن 30369 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجراحى مصطفى المنير البدر رضا -  261

 ب مدخل 4 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم بالشقه حجره اللنش مساكن

 عن 30363 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفضيل عبد عمر رمضان هند -  262

 20 رقم عماره -الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 13 رقم شقه الجبل ارض مساكن

 عن 30413 برقم 21101123 فى قيد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزبى جمعه محمد ماهر احمد -  263

 34 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم محل الجوهره مساكن

 30434 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى السيد احمد الدين نور محمد احمد -  264

 المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد مكتب عن

 9 رقم شقه الحرفيين مساكن ب 23 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، المستعمله

 عن 30441 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغريب ابراهيم ابراهيم احمد هانى -  261

:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد رجالى حالق

 3 رقم محل الجوهرة مساكن 19 رقم عمارة الزهور

 عن 30443 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السواح احمد احمد محمد اسالم -  266

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - المروه مساكن 41 عقار 0 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30412 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض مفتاح احمد سعديه -  269

 الزهور:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 24 رقم بالشقه حجره A14 منطقه أ 39 رقم عقار-

 عن 30416 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  القادر عبد سعيد محمد رفعت هاجر -  263

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - 1323 مشروع مساكن 14 رقم عقار 3 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30461 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برايه احمد محمد سمير محمد -  260

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 113 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 االستيراد عن 30133 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرهود احمد محمد رضا -  291

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور -  العاص بن عمرو مساكن أ رقم عقار 2 شقه:  بجهة

 عن 30104 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البرلسى احمد محمد احمد مروه -  291

 شباب مساكن الموانى برج:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 هورالز-  21 رقم بالشقه حجره المدينه

 مكتب عن 30110 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عزام محمود محمد ماجده -  292

 المستعملة المالبس واستيراد 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى لالستيراد

 2 شقة تعمير 2 منطقه 16 عقار:  بجهة ،

 عن 30122 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العيوطى حمزه خيرى محمد نرمين -  293

 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 14 رقم شقة العزيز عبد بن عمر ب 96

 فى االستيراد عن 30121 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عبد السيد حسن سعاد -  294

 غيار وقطع المستعملة المالبس واستيراد 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 2 رقم بالشقة حجرة االرضى الدور الجديد السالم 41 رقم عمارة:  بجهة ، السيارات

 30133 برقم 21101116 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشرقاوى عباس الرحمن عبد الرحمن عبد -  291

 من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد اسماك ماكوالت وتجهيز بيع عن

 40 رقم محل والبازار البلدية سوق:  بجهة ، 6المجموعه

 ارز مضرب عن 30146 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد السيد محمد فوزى -  296

 الجنوب- 3 رقم محل رمضان من العاشر قريه التجارى السوق:  بجهة ، اهالى

 عن 30262 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شتيوى ابراهيم البدرى محمد عاطف -  299

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 الزهور قسم- 6 رقم محل ورالزه تعاونيات زياد بن طارق عماره: 

 30103 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسن ابو منصور السيد منصور محمد -  293

 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 16 رقم شقه طالب ابى بن على الشمسيه الطاقه مساكن 63

 عن 30291 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  طمان حموده مسعد السيد مها -  290

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 110 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره:  بجهة ،( والورادات

 عن 30103 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجوهرى محمد مسعد مسعد صبرين -  231

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم شقه االول الدور اللبانه مساكن أ مدخل 1 رقم عقار: 

 ادوات عن 30221 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحسانين احمد احمد زوقيه -  231

 19 رقم محل وحده 1111ال مساكن 19 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، مستندات وتصوير مكتبيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30230 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحبال احمد زكى السيد نبويه -  232

 16 رقم عقار : بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 1 رقم محل سحلب عطيات ملك وكسرى سويف بنى شارع

 عن 30243 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى محمود محمود السيد مجدى -  233

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الضواحى - مبارك حى ج مدخل 6 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 عن 30246 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم كيرلس جرجس ميالد ابانوب -  234

 قطعه 13 رقم بلوك:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 3 رقم شقة القابوطى 23 رقم

 عن 30209 برقم 21101121 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان داود محمد محمود مياده -  231

 3 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 0 رقم شقه الصفوه مساكن

 االستيراد عن 30316 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشين احمد محمد فوزيه -  236

 شارع الشامى ملك:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى والتصدير

 1 بالشقة حجرة االول الدور ماهر واحمد المنيا

 عن 30362 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبيش محمد رفعت محمد ايمان -  239

 33 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم بالشقه حجره الزهور حرفيين مساكن

 االستيراد عن 30392 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا رزق فواز احمد عزيزه -  233

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الشرق -زغلول وسعد عزمى شارع 26 واداره وتنظيم عوايد 1 رقم بالعقار محل:  بجهة

 عن 30301 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوف على محمد محمد ايمان -  230

 لؤلؤه عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 40 رقم شقه الثامن الدور الزهور تعاونيات الموانى

 فيما االستيراد عن 30301 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد عصام مها -  201

 بن خالد مساكن 23 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 12 رقم شقه أ مدخل الوليد

 فى االستيراد عن 30411 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانين سعد محمود امال -  201

 مساكن 14 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 311 رقم بالشقة حجرة الجوهرة

 عن 30130 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العوضى ابراهيم مختار حسن اسالم -  202

 أ 64 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم شقه العاص بن عمرو مساكن

 بقاله عن 30124 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحافظ عبد الوردانى كمال ايمن -  203

 3 رقم محل االسكان بنك 63 رقم عماره:  بجهة ، تموينيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30141 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المصرى على محمد متولى دينا -  204

 رقم عقار الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 10 رقم شقة السادس الدور طالب ابى بن على مساكن ب/22

 30119 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدرى الدسوقى حسن المقصود عبد حميده -  201

 31 رقم عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد عن

 10 رقم شقة الخامس الدور الكويت حى

 عن 30133 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غزال الشاذلى االمام صالح بدور -  206

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 10 رقم شقه زمزم مساكن 01 رقم عقار: 

 عن 30130 برقم 21101116 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل الرحيم عبد تمام حمدان نسمه -  209

 شارع 32 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم شقه االرضى الدور سعيد محمود مختار والشهيد الطور

 االستيراد عن 30193 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطعوط محمد حسن عزيزه -  203

 مساكن أ 41 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 9 رقم بالشقه حجره رباح بن بالل

 عن 30219 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موسى طلب محمود عاطف احمد -  200

:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و داخليه رحالت مكتب

 34 رقم شقه االسكان بنك مساكن 20 رقم عقار

 اجهزه بيع عن 30211 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد يونس زياد شاديه -  311

 3 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و كهربائيه

 بالعقار محل المدينه شباب مساكن

 االستيراد عن 30211 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم محمد سامح ايمان -  311

 حجره بروتكس عمارات الهدى برج:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 36 رقم بالشقه

 عن 30211 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نوفل مصطفى محمد السيد محمد -  312

 بلوك 16 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 العلوى الخامس بالدور شقه القابوطى التسمين

 االستيراد عن 30414 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صيام السالم عبد منير لينا -  313

 مدخل الهدى عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 2 شقة االرضى الدور الزهور تعاونيات 2

 عن 30412 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البياض اللطيف عبد احمد محمود -  314

 41 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 16 بالشقة حجرة الخطاب بن عمر مساكن

 االستيراد عن 30444 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازى حسن محمد فاطمه -  311

 ،( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهو تعاونيات 2 مدخل الدين صالح عماره الثالث الدور 11 رقم شقه:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 خدمات عن 30499 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسان مسعد السيد السيد محمد -  316

 بالعقار محل المنعم وعبد اسكندريه شارع 12 رقم عقار:  بجهة ، االنترنت

 االستيراد عن 30333 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف محمود رمضان داليا -  319

 31 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لك<ل المنظمة القراراتو القوانين حدود فى

 11 رقم شقة(الشمسية الطاقة) طالب ابى بن على مساكن

 االستيراد عن 30411 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود محمد الفتوح ابو مريم -  313

:  بجهة ، المستعملة المالبس واستيراد 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 2 بالشقة حجرة االرضى الدور الجوهرة مساكن43عقار الزهور

 مكتب عن 30423 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشورى محمد عبده على عمر -  310

 االرضى بالدور شقة وعرابى الجيش شارع 62 رقم عقار:  بجهة ، مقاوالت

 عن 20116 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى موسى الفتاح عبد تهانى -  311

 بورفؤاد علي محمد ابراج 13 عقار 12 بالشقه حجره:  بجهة ، الجاهزه المالبس تجاره

 عن 20116 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المغربى موسى الفتاح عبد تهانى -  311

 الشرق - الشرطه ابراج 1 رقم عقار 3 محل:  بجهة ، الجاهزه المالبس تجاره

 30433 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رماده محمد عوض الدين جمال سيف احمد -  312

 مساكن 11 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 11 رقم بالشقه 1 حجره الثانى الدور نفيسه السيده

 االستيراد عن 30411 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفيومى مسعد نصر منى -  313

 مساكن 31 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 6 رقم شقه الشمسيه الطاقه الخطاب بن عمر

 عن 1213 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد اجرت ،  الشعراوى محمود غازى المحسن عبد -  314

 فوق واالزهر 00 بشارع عوايد 32 رقم 33 رقم بالملك شقه:  بجهة ، مستعملة شكمانات و مستعملة سيارات غيار قطع تجارة

 العرب- المسروق الدور

 عن 1213 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشعراوى محمود غازى المحسن عبد -  311

 فاطمة منطقة الخريجين شباب زرزارة حرفيين 293 رقم محل:  بجهة ، مستعملة شكمانات و مستعملة سيارات غيار قطع تجارة

 الضواحي - الزهراء

 االستيراد عن 30413 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صقر الدين عز محمد حسن -  316

 ب13 رقم عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 13 رقم بالشقة حجرة الوليد بن خالد مساكن

 عن 30423 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جمعه على محمد السعيد رضا -  319

 مساكن 41 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره الرحاب

 فيما االستيراد عن 30460 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم محمد لطفى محمد -  313

 ب مدخل 14 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 2 رقم بالشقه حجره الوليد بن خالد مساكن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30114 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السعيد محمد محمد ابراهيم -  310

 مساكن ب 21 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى

 6 بالشقة حجرة العاص بن عمرو

 30112 برقم 21101113 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد محمد االسرار ابو محمد نصره -  321

 ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 0 رقم بالشقه حجره الجيزه مساكن 1 مدخل خديجه السيده عماره- الزهور:  بجهة

 االستيراد عن 30131 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بهلول فرج بهلول جيهان -  321

 مساكن 23 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 2 رقم محل المروه

) د االستيرا عن 30130 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خيرهللا احمد عبده ساميه -  322

 16 شقه الخريجين شباب مساكن 22 عماره الزهور:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما

 اصالح عن 30213 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم حامد احمد عزه -  323

 03 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و دراجات

 2 رقم محل الزهراء فاطوه مساكن

 نع 30243 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمود محمود محمد جابر -  324

 139 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 3 رقم الشقه االرضى الدور وحده 1111ال مساكن

 عن 30231 برقم 21101119 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا حسب احمد ابراهيم ممدوح ابراهيم -  321

 32 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 23 رقم شقه التكاليف منخفض ابى بن على مساكن ب

 االستيراد عن 30236 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض مسيح خليل راعوث -  326

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الضواحى - الصناعيه المنطقه مساكن 41 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 30249 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  منسى شنوده هللا جاد فوزيه -  329

 ،( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الجيزه تعاونيات2 مدخل دمشق عماره 13 رقم شقه:  بجهة

 االستيراد عن 30219 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على الرفاعى ابراهيم نجاح -  323

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن أ 11 عماره 6 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 االستيراد عن 30232 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حافظ حسن محمد رحاب -  320

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - الجيزه مساكن 2 مدخل السيد لطفى عماره 21 رقم بالشقه حجره:  بجهة

 ، بقاله عن 30233 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شحاته هللا جاب هللا عطيه سمير -  331

 المناخ - الرابعه المنطقه مساكن 0 رقم عماره 36 رقم محل:  بجهة

 عن 30201 برقم 21101121 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل احمد محمد فايز مصطفى -  331

 منطقه 2 رقم بلوك:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم ورشه الحرفيين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30313 برقم 21101121 فى قيد ، 11110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السويركي محمد ابراهيم السيد -  332

 22 بالشقه حجره الخطاب بن عمر منطقه 13 عماره الزهور:  بجهة ،(  6 المجموعه من 36 الفقره و 10 المجموعه عدا ما) 

 االستيراد عن 30321 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عيلاسما احمد السيد نعمت -  333

( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 المناخ - المنورة المدينة شارع تعمير 2 مساكن 41 عمارة 1 شقة:  بجهة ، ؛*المستعملة؛ المالبس واستيراد

 عن 30341 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبحه ابو حسن حرب محمد رويدا -  334

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 11 شقه تمليك السالم مساكن 116 عماره العرب:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30312 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  يوسف العاطى عبد فوزيه -  331

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور حرفيين 139 رقم عماره 3 رقم شقه:  بجهة

 عن 30399 برقم 21101123 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العزيز عبد اللطيف عبد احمد فايزه -  336

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 العرب - والتوفيقى االلفى حامد شارع 1و9  رقم عقار االول الدور بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30393 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده عوف فؤاد سمير جهاد -  339

 ب/34 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر مساكن

 االستيراد عن 30421 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف على تغيان السيد احمد -  333

 عمر منطقه 33 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما

 10 رقم بالشقه حجره الخطاب بن

 عن 30420 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الغزناوى محمد السيد الداودى ملكه -  330

 26 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 0 رقم بالشقه حجره عفان بن عثمان مساكن

 عدا فيما االستيراد عن 30414 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سالم سالم بدر -  341

 عبد بن عمر مساكن أ 31 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه

 0 رقم بالشقه 1 حجره العزيز

 عن 30462 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الفيومى مسعد نصر اسامه محمود -  341

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن 133 عقار بالشقه 2 حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 عن 30491 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  المعاطى ابو المنعم عبد االسعد نرمين -  342

 المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و عطور بيع

 2 رقم محل 3 شارع اروى برج:  بجهة ، المستعمله

 عن 30131 برقم 21101112 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حوريه حسنين محمد حسن رشا -  343

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 الزهور - الجيزه تعاونيات 4 مدخل فلسطين مارهع 13 بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 عن 30111 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العاطى عبد النبى عبد فاروق خالد -  344

 32 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 14 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر مساكن ب

 فى االستيراد عن 30143 برقم 21101116 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مسعود سليم السيده -  341

:  بجهة ، المستعملة البسالم واستيراد6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 21 رقم شقة الرابع الدور المدينة شباب ب مدخل 31 رقم عمارة الزهور

 عن 30161 برقم 21101113 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفى الغنى عبد محمد نصره -  346

 12 عمارة الزهور:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 19 بالشقة حجرة الخامس الدور اكتوبر شباب مساكن

 عن 30193 برقم 21101110 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العريان احمد على على محمد محمد -  349

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 19 رقم بالشقه حجره وحده 1111ال مساكن 119 رقم عقار -الزهور: 

 تجاره عن 11131 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العزيز عبد احمد بالل -  343

 بالعقار محل سالم وصالح ماهر احمد شارع وتنظيم مدن 22و21 رقم عقار:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 تجاره عن 11131 برقم 21101111 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد العزيز عبد احمد بالل -  340

 ==== الشرق قسم - 1 رقم بالشقة 1 رقم حجرة المسروق الدور الجولف ارض الصفا برج:  بجهة ، الجاهزه المالبس

 فيما االستيراد عن 30224 برقم 21101114 فى قيد ، 121110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قاسم محمد احمد محمد -  311

 الخريجين شباب مساكن 19 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

A20 3 رقم شقه الرابع الدور 

 عن 30226 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السالمونى حسن محمد السيد  صالح -  311

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و جاهزه مالبس تجاره

 العرب - زغلول وسعد توفيق ابراهيم شارع 14 بالعقار محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 طيور بيع عن 30231 برقم 21101114 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  البراوى عوض السيد زوزو -  312

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و الزينه

 الزهور تعاونيات االندلس عماره 13 رقم محل:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 30319 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رضوان احمد محمد كمال عبده ابراهيم -  313

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن

 تعمير 2 منطقه الرضوان برج الثالث الدور 311 رقم شقه:  بجهة ، غذائيه مواد واستيراد المستعمله المالبس واستيراد( والورادات

 المناخ -

 عن 30314 برقم 21101121 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال ابو حسين احمد حسين احمد -  314

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد

 16 بالشقه 1 حجره باحر بن بالل مساكن أ مدخل 43 عماره الزهور:  بجهة ، ؛*؛(والورادات

 االستيراد عن 30330 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهران محمد حسن ابتسام -  311

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - المروه مساكن 04 عقار 3 بالشقه حجره:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االستيراد عن 30343 برقم 21101122 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسنين عيد ابراهيم ابراهيم -  316

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 المناخ -ديسمبر 23 منطقه 9 عماره 11 شقه:  بجهة

 االستيراد عن 30396 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس ابراهيم محمود هدى -  319

 ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 المناخ - الالسلكى مساكن 16 عماره الرابع الدور 21 شقه:  بجهة

 عن 30390 برقم 21101129 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امبابى على حسين العربى احمد -  313

 61 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 2 رقم شقه العاص بن عمرو مساكن ب مدخل

 فيما االستيراد عن 30304 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على فاضل على احمد -  310

 شارع السويس قناه برج:  بجهة ، مالحيه وخدمات لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا

 1 رقم بالشقه حجره زغلول سعد

 تجاره عن 30306 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  العال عبد الدادمونى احمد عادل -  361

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و المستعمله السيارات غيار قطع

 3 رقم محل االسكان بنك مساكن 12 رقم عماره:  بجهة ، المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد

 االستيراد عن 30411 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعود على رزق السيد نسمه -  361

 شارع 91 عقار دليسبس برج:  بجهة ، البحرية واالعمال السفن وتموين لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى والتصدير

 1 رقم بالشقة حجرة السادس الدور البحر وطرح الجمهورية

 تجاره عن 30411 برقم 21101123 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شنشن محمد حسن عبير -  362

 بورفؤاد - النعمان ابوحنيفه االمام شارع 2 مدخل المهندسين عماره ب6 رقم محل:  بجهة ، وهدايا حريمى اكسسوارات

 عن 30430 برقم 21101120 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمود العزيز عبد محمد -  363

 49 رقم عقار- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 21 رقم شقه الخامس الدور وحده 1111ال مساكن

 االستيراد عن 30443 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده احمد محمود منى -  364

 الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)

 الزهور - قبضايا مساكن أ 21 عماره 13 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس ؛واستيراد(والورادات

 عن 30461 برقم 21101131 فى قيد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عويس احمد الوهاب عبد عواطف -  361

 مساكن 26 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 11 رقم بالشقه حجره الوطنى الحزب

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركائه الغريبى ابراهيم محمد محمد -  1

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30113 برقم 21101113 فى ،قيدت 41110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 الدور بينو بيتزا مطعم اعلى والجمهوريه يوليو 23 شارع:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6لمجموعهوا

 شقه- علوى التاسع

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكتها الدين كريم حموده محمد منى -  2

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30160 برقم 21101111 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 212 رقم شقه الجوهره مساكن 24 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكه العدل محمود مصطفى محمد شركه -  3

 عن ، 30216 برقم 21101113 فى ،قيدت 131110111   مالها ،رأس  االعالف وتجاره لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 رقم عقار:  بجهة ، االعالف وتجاره لذلك المنظمه للوائحوا للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم محل االلفى حامد شارع وحاليا توفيق ابراهيم شارع وتنظيم مدن أ 02

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاؤه خليل عيد فوزى احمد شركه -  4

 برقم 21101121 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30324

 العرب - والزاويه منصور نبيل شارع 11 عقار 6 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و بمبوطى  ،  شركة   وشركاها سعده حسن ابراهيم انصاف -  1

 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد و بمبوطى عن ، 30346 برقم 21101122

 الدور والعدل القنال شهداء شارع 62 رقم عقار 1 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 بالعر - االول

 المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاؤها قوره ابو عبده عوض العربى السيد سوزان شركة -  6

 عن ، 30234 برقم 21101114 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  6المجموعه من 36 والفقرة 10المجموعه فيماعدا لك<ل

 92 رقم عمتاره:  بجهة ، 6المجموعه من 36 والفقرة 10المجموعه فيماعدا لك<ل المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد

 بالشقة حجرة الثانى الدور موسى ومحمد بنما شارع

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاها متولى محمد ابراهيم نجوى -  9

 برقم 21101113 فى ،قيدت 31110111   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30110

 الزهور تعاونيات 2 مدخل الهدى عماره 2 بلشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها المرجاوى السيد صالح السيد اعتماد -  3

 31110111   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30336 برقم 21101129 فى ،قيدت

 عمر مساكن ب124 عقار 4 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 الزهور - العزيز عبد بن

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركاها المرجاوى السيد صالح السيد اعتماد -  0

 41110111   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30336 برقم 21101129 فى ،قيدت

 عمر مساكن ب124 عقار 4 بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 الزهور - العزيز عبد بن

 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكته توفيق محمد ابراهيم مصطفى الرحمن عبد -  11

 عدا فيما االستيراد عن ، 30441 برقم 21101120 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ابى بن على مساكن 91 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 رهوالفق 6والمجموعه 10 المجموعه

 11 رقم بالشقه حجره طالب

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكتها شلبى احمد احمد سالى -  11

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30491 برقم 21101131 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 14 رقم بالشقه حجره السابعه المنطقه 39 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   منصوروشركاها سليمان سميه شركه -  12

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30261 برقم 21101116 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 4 رقم شقه تعمير 2 منطقه 99 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاها حواله احمد احمد مها -  13

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30296 برقم 21101116 فى ،قيدت 41110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 حجره الثانى الدور الوطنى الحزب مساكن 10 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 1 رقم بالشقه

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشريكتها جوده خليل الدين صالح هايدى -  14

 ،قيدت 31110111   مالها ،رأس  السيارات غيار قطع واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة لهيئةبا المنظمة واللوائح

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30310 برقم 21101121 فى

 الزهور حرفيين 21 رقم عماره  11 رقم محل:  بجهة ، السيارات غيار قطع واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاها بقشيش السيد صالح رضا -  11

 عن ، 30234 برقم 21101121 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 9 رقم بالشقه حجره علوى اول دور المروه مساكن 3 رقم عماره- الزهور: 

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشريكته محجوب دجا العربى محمد -  16

 برقم 21101113 فى ،قيدت 1111110111   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30123

 الضواحى - بروتكس تقسيم 29 رقم العدل برج الثالث الدور 12 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   درغام محمود فوزى هشام وهند وانجى محمود -  19

 عدا فيما االستيراد عن ، 30191 برقم 21101110 فى ،قيدت 01110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 العزب وارض سوريا شارع 61 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه

 1 رقم بالشقه حجره الثالث الدور

 وجميع ومستعمله جديده البحريه المعدات وتوريدات بحريه واشغال سفن تموين  ،  شركة   الجيار وحسين فخرى محمد -  13

 بالداخل بحريه عماله وتشغيل البحريه الخدمات واعمال السفن وتاجير واستئجار واداره البحريه الوحدات وتملك االمان مهمات

 البحريه والمقاوالت البحريه المنصات وصيانه البترول خدمات وسفن البضائع لسفن والبحريه المالحيه لوكاالتا واعمال

 21101123 فى ،قيدت 2111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد العموميه والمقاوالت

 الوحدات وتملك االمان مهمات وجميع ومستعمله جديده البحريه المعدات وتوريدات بحريه واشغال سفن تموين عن ، 30412 برقم

 والبحريه المالحيه الوكاالت واعمال بالداخل بحريه عماله وتشغيل البحريه الخدمات واعمال السفن وتاجير واستئجار واداره البحريه

 حدود فى واالستيراد العموميه والمقاوالت البحريه والمقاوالت البحريه المنصات وصيانه البترول خدمات وسفن البضائع لسفن

 4 رقم شقه الثامن الدور مصر نهضه شارع ب الموده برج:  بجهة ، لذلك المنظمه والقرارات القوانين

 اطبق 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاه على ادريس المطلب عبد محمد -  10

 عدا فيما االستيراد عن ، 30136 برقم 21101112 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 يسار االرضى بالدور 1 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه

 ببورفؤاد البصال ورثه ملك 11/3 شارع 6 رقم العقار مدخل

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاه العاصى محمد السيد محمد -  21

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30101 برقم 21101111 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 الدور الرباط نادى خلف 2 مدخل االطباء عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 13 رقم بالشقه حجره الرابع

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاه ابوهيبه محمد حسنى مجدى محمد -  21

 عدا فيما االستيراد عن ، 30119 برقم 21101113 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 ابى بن على مساكن 12 رقم عماره- الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه

 11 رقم بالشقه حجره طالب

 فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركائها على احمد محمود ليلى ركةش -  22

 فى االستيراد عن ، 30239 برقم 21101114 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه

 الثامنة المنطقة 13 رقم عمارة:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 3 رقم شقة

 ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  المدعم االلى الخبز النتاج تموينى مخبز  ،  شركة   وشريكه حامد حسن فوزى محمد -  23

 البحرى السور بمنطقه ارض قطعه - مخبز:  بجهة ، المدعم االلى الخبز النتاج تموينى مخبز عن ، 30311 برقم 21101121 فى

 المناخ - االلى الحاسب معهد

 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و عمومى مطعم  ،  شركة   وشريكه منسى السيد يحى عادل -  24

 و عمومى مطعم عن ، 30331 برقم 21101129 فى ،قيدت 21110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا

 1 رقم اللوكس عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 1 رقم وشرقى خلفى محل السادات عاطف شارع

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) ستيراداال   ،  شركة   وشريكتيها محمد محمود الدمرداش احمد بسمه -  21

 21101123 فى ،قيدت 31110111   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30413 برقم

(  الوطنى الحزب)  الجديده االسر مساكن 31 رقم عماره الثانى الدور 9 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 بورفؤاد

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاؤها بعيله على عوض فاطمه -  26

 عن ، 30469 برقم 21101131 فى ،قيدت 24110111   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح

 بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 213 رقم شقه الجوهره مساكن 36 رقم عماره- الزهور: 

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاؤه خليفه احمد مطاوع محمد -  29

 برقم 21101116 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس(   والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30266

 المناخ اللنش مساكن ب1 رقم عماره 13 رقم بالشقه 1 رقم حجره:  بجهة ،( والورادات الصادرات

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاه حسن كامل على محمد همسه -  23

 برقم 21101121 فى ،قيدت 61110111   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30313

 الضواحى - مبارك حى ج مدخل 2 رقم عماره 31 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشركائها العال عبد زيدان جابر ساميه -  20

 السيارات غيار قطع واستيراد المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30114 برقم 21101113 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس   المستعمله

 واستيراد المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6

 ارض مساكن االمارات شارع 32 رقم عماره علوى االول الدور 2 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، المستعمله السيارات غيار قطع

 العرب - العزب

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكته دكرورى احمد شركه -  31

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30169 برقم 21101111 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 بالشقه1 رقم  حجره رباح بن بالل مساكن أ 96 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 الزهور- 3 رقم

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاها ابراهيم فهمى رشا شركه -  31

 برقم 21101122 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30314

 المناخ - االولى المنطقه 33 رقم عماره الثانى الدور 1 رقم شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات

 10المجموعه فيماعدا لك<ل المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشريكتها صالح يوسف محمد هدى -  32

 القوانين حدود فى االستيراد عن ، 30211 برقم 21101113 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  6المجموعه من 36والفقرة

 الثالث الدور الجميل اشتوم مساكن 24 عقار:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10مجموعهال فيماعدا لك<ل المنظمة والقرارات

 312 بالشقة حجرة

 والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد والشاى البن تجارة  ،  شركة   لالستيراد وشركاه الحطاب احمد فاروق ايمن -  33

 30113 برقم 21101113 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة

 ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد والشاى البن تجارة عن ،

 محل الحطاب بملك الفتح وابو الغورى شارع:  بجهة

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشركاها احمد محمد احمد ناريمين -  34

   مالها ،رأس  طبيه مستلزمات وتوريد جلديه منتجات وتوريد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30161 برقم 21101113 فى ،قيدت 41110111

 حجره:  بجهة ، طبيه مستلزمات وتوريد جلديه منتجات وتوريد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 الزهور - الجبل ارض مساكن 6 رقم عماره 11 رقم بالشقه

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   اهوشرك الشريف حامد عزت محمد -  31

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30194 برقم 21101111 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 26 رقم محل الوليد بن خالد مربع المدينه شباب مساكن:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاها ابراهيم السيد صابر صابرين -  36

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30214 برقم 21101111 فى ،قيدت 91110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح

 رقم بالشقه حجره زمزم استكمال مشروع 03 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

16 

 لقوانينل طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد   ،  شركة   وشريكها رجب ابراهيم ابراهيم رحاب -  39

 غيار واستيرادقطع والجديده المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30269 برقم 21101116 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  والمستعمله الجديده السيارات

 المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10

 أ 49 رقم عماره االول الدور 3 رقم بالشقه حجره:  بجهة ، والمستعمله الجديده السيارات غيار واستيرادقطع والجديده المستعمله

 الزهور - الوليد بن خالد منطقه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركائها رزق ابراهيم محمد غريب فاطمه -  33

 ، 30391 برقم 21101123 فى ،قيدت 41110111   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 ، المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6مجموعهوال 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن

 بالعقار مكتب سعاده وحاره العزيز عبد شارع 19 رقم عقار:  بجهة

 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و المقاوالت  ،  شركة   وشركاه العليم عبد احمد محمد محمد -  30

 و المقاوالت عن ، 30410 برقم 21101123 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا

 برج اتحاد 32 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد

 الثالث بالدور مكتب سالم صالح شارع طيبه

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد مكتب   ،  شركة   وشركاه موسى محمد محمد عزت -  41

 عدا فيما االستيراد مكتب عن ، 30212 برقم 21101111 فى ،قيدت 31110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 حجره تعمير 2 منطقه ب 16 رقم عماره:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه

 2 رقم بالشقه

 واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشريكتها فؤاد السيد والء -  41

 10 المجموعه عدا فيما االستيراد عن ، 30299 برقم 21101119 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه

 ابو ابراج الهدى برج A14 منطقه 93 رقم قطعه الزهور:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه

 63 رقم محل القمصان

 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد  ،  شركة   وشركاه الشطوى عبده محمد السيد -  42

 القوانين حدود فى االستيراد عن ، 30196 برقم 21101111 فى ،قيدت 61110111   مالها ،رأس  6المجموعه من 36والفقرة

 والسالم صدقى محمود شارع 42 رقم عقار:  بجهة ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات

 14 رقم بالشقة حجرة السابع الدور

 طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاؤه الزرو عبده السيد محمد شركه -  43

 عدا فيما االستيراد عن ، 30210 برقم 21101114 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين

 العروس وحاره الشرقيه شارع 41 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه

 2 رقم بالشقه 1 رقم حجره الثانى الدور

 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد   ،  شركة   وشركاؤه الشهاوى السعيد فوزى الجواد عبد شركه -  44

 عدا فيما االستيراد عن ، 30223 برقم 21101114 فى ،قيدت 111110111   مالها ،رأس  لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا

 زغلول وسعد الحسن ابو شارع 21 رقم عقار:  بجهة ، لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه

 البحريه بالجهه شقه المسروق الدور

 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و والمقاوالت البناء  ،  شركة   وشركاه بهيج مسعد محمد حسن محمد -  41

 ، 30419 برقم 21101123 فى ،قيدت 2111110111   مالها ،رأس  والتصدير لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره

 ، والتصدير لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد و والمقاوالت البناء عن

 119 رقم بالوحده مكتب(  الفريبور) وممفيس النهضه شارع:  بجهة

 طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشريكتها هلهول سليمان رمضان محمد صباح -  46

 21101121 فى ،قيدت 24110111   مالها ،رأس  ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30312 برقم

 الضواحى - البحر طرح شارع 2 بلوك 11 عماره االول الدور 1 شقه:  بجهة ، ؛*؛(والورادات الصادرات على

 للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد  ،  شركة   وشريكه الوصولى حسن حسن الفضيل عبد -  49

 111110111   مالها ،رأس  المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد عن ، 30292 برقم 21101116 فى ،قيدت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ابى بن على ب 13 عماره 0 رقم شقه:  بجهة ، المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 الزهور - التكاليف منخفض طالب

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21101112 تاريخ وفى ،   29210:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عسران عثمان النبى عبد نسمه   - 1

 للوفاه محو بأمر التجاري السجل شطب تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   21101112 تاريخ وفى ،   6902:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صبح ابو على محمد على   - 2

 للوفاه محو بأمر التجاري السجل شطب

 تم  السجل شطب/محو تم   21101112 تاريخ وفى ،   11619:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحماحمى على على على   - 3

 للوفاه محو بأمر التجاري السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   4013:  برقم قيده سبق  ،  فرد رتاج  ،  الدايم عبد محمد العال عبد امل   - 4

 للوفاه محو بأمر التجاري السجل شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   3912:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  البالسى على سعد سعد   - 1

 للوفاه محو بأمر التجاري السجل شطب

 شطب/محو تم   21101116 تاريخ وفى ،   10111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  خليل اسماعيل محمد جاد ابراهيم   - 6

 الشأن صاحب  لوفاة محو امر وصدر الشطب تم  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   3162:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن احمد حامد فتحى حامد   - 9

 الشأن صاحب لوفاة محو امر وصدر الشطب تم

 شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   11190:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العاصى محمد محمد السيد السيده   - 3

 التجاره العتزال الشطب تم  السجل

 شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   11266:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سالمة احمد محمود حسين مصطفى   - 0

 الشأن صاحب لوفاه محو امر وصدر الشطب تم  السجل

 شطب/محو تم   21101110 تاريخ وفى ،   36231:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  نور محمد عوض محمد عوض   - 11

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101110 تاريخ وفى ،   31113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عوض محمد على سعيده   - 11

 للوفاه التجارى السجل شطب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   21101111 تاريخ وفى ،   1264:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمدين احمد موسى رضا   - 12

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   21101111 تاريخ وفى ،   13963:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حويله ابراهيم السيد محمد   - 13

 للوفاه محو بأمر التجاري السجل شطب تم

 تم  السجل شطب/محو تم   21101111 تاريخ وفى ،   12131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صادق محمد جاد سامى   - 14

 الشأن صاحب لوفاة محو امر وصدر الشطب

 شطب/محو تم   21101111 تاريخ وفى ،   22133:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الدمياطى محمد فوزى محمد السيده   - 11

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   1131:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد ابراهيم على طارق   - 16

 للوفاه التجارى السجل شطب

 تم   21101113 تاريخ وفى ،   10439:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الحريرى السالم عبد الملك عبد امل   - 19

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو

  السجل شطب/محو تم   21101113 تاريخ وفى ،   21113:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اللوته السيد محمد نجاه   - 13

 للوفاه التجارى السجل شطب

  السجل شطب/محو تم   21101116 تاريخ وفى ،   20163:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حواله احمد احمد احمد   - 10

 الشائن صاحب لوفاه شطب

 شطب/محو تم   21101119 تاريخ وفى ،   20111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  زقزوق مصطفى مختار بدر   - 21

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   21101119 تاريخ وفى ،   30231:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  العيله ابو عبده محمد جمالت   - 21

 التجاره العتزاله المحو بامر التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101119 تاريخ وفى ،   19632:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن اسماعيل على محمود   - 22

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   21101121 تاريخ وفى ،   34232:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  المسلمى هللا عبد العزيز عبد احمد   - 23

 التجاره العتزاله شطب  السجل

 شطب/محو تم   21101121 تاريخ وفى ،   39391:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  دياب يوسف عبده حسن عزيزه   - 24

 التجاره العتزالها محو امر وصدر الشطب تم  السجل

 السجل شطب  السجل شطب/محو تم   21101122 تاريخ وفى ،   33091:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اليوجد   - 21

 التجاره العتزال المحو بامر التجارى

 شطب/محو تم   21101122 تاريخ وفى ،   13946:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  النصر ابو  عبده مصطفى محمد   - 26

 للوفاه التجارى السجل شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101123 تاريخ وفى ،   30190:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الخضرى السيد محمد مروه   - 29

 التجاره العتزال المحو بامر التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   21101123 تاريخ وفى ،   31321:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  صالح ابراهيم العزيز عبد ابراهيم   - 23

 التجاره العتزاله المحو بامر السجل شطب  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  السجل شطب/محو تم   21101120 تاريخ وفى ،   11911:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  فراج امام احمد محمد   - 20

 للوفاه التجارى السجل شطب

 شطب/محو تم   21101131 تاريخ وفى ،   11269:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد رحاب ابو فهمى عوض   - 31

 الشائن صاحب لوفاه شطب  السجل

  السجل شطب/محو تم   21101131 تاريخ وفى ،   3234:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الرحمن عبد فريد احمد السيد   - 31

 للوفاه شطب

 شطب/محو تم   21101131 تاريخ وفى ،   21111:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عثمان اللطيف عبد عزت فنون   - 32

 التجاره العتزاله شطب  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  30133 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  القراعى الرحمن عبد احمد سمير محمد احمد -  1

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

,  المال رأس تعديل تم  21101116 ، تاريخ وفي  39442 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العدوى حسن عوض السيد اسالم -  2

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101116 ، تاريخ وفي  1123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  صالح أحمد على عبير -  3

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  11961 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  بدوى ابراهيم مرسى تامر -  4

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  31614 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبده محمد سعد جيهان -  1

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  14391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجداوى احمد العال بدع السيد محمد -  6

  جنيه  121110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  11169 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمد المنعم عبد منى -  9

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  14391 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجداوى احمد العال عبد السيد محمد -  3

  جنيه  121110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101110 ، تاريخ وفي  32914 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امام محمود محمود محمود -  0

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101111 ، تاريخ وفي  29343 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليم الهادى عبد محمد محمد السيد -  11

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101111 ، تاريخ وفي  116 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصمد عبد ابراهيم يونس وليد -  11

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 40 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  34611 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصياد على السيد محمد -  12

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101113 ، تاريخ وفي  13933 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل رفعت محمد ايمن حسام -  13

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101114 ، تاريخ وفي  30123 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سليمان محمد علي الدين عز -  14

  جنيه  1111110111، همال رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  21101116 ، تاريخ وفي  30131 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  خميس طنطاوى محمد احمد محمد محمد -  11

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  21101119 ، تاريخ وفي  39939 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطايا محمد الجرايحى محمد محمود -  16

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

,  المال رأس تعديل تم  21101119 ، تاريخ وفي  33219 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسونه ابراهيم محمد رزق نهله -  19

  جنيه  121110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101121 ، تاريخ وفي  9111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الصمد عبد احمد ابوبكر احمد احمد -  13

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101121 ، تاريخ وفي  0091 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العال عبد السيد السيد محمد -  10

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101121 ، تاريخ وفي  24493 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  السيد محمد راغب ابراهيم محمد -  21

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 المال رأس تعديل تم  21101121 ، تاريخ وفي  10091 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجواد عبد محمد يسرى محمد هانى -  21

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101121 ، تاريخ وفي  3301 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قويطه قويطه سليمان هانى -  22

  جنيه  2111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  مالال رأس تعديل تم  21101123 ، تاريخ وفي  32433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  البسيونى احمد فؤاد اسالم -  23

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 وصف,  المال رأس تعديل تم  21101123 ، تاريخ وفي  31433 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  سالم غانم ابراهيم احمد -  24

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

,  المال رأس تعديل تم  21101129 ، تاريخ وفي  12413 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  كامل رفعت محمد ايمن عمرو -  21

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم  21101123 ، تاريخ وفي  24191 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطيه حسن العربى السيد عبير -  26

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  21101123 ، تاريخ وفي  2300 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  لإلستيراد المليجى -  29

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل

 المال رأس تعديل تم  21101123 ، تاريخ وفي  39414 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  امبابى اسماعيل محمد زيد ابو نسمه -  23

  جنيه  1111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  المال رأس تعديل تم  21101120 ، تاريخ وفي  30111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الرحمن عبد محمد محمود محمود -  20

  جنيه  211110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 رأس تعديل تم  21101120 ، تاريخ وفي  30111 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الجندى يوسف زكى محمد الرحمن عبد -  31

  جنيه  3111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم  21101131 ، تاريخ وفي  13310 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  العايدى اللطيف عبد المنعم عبد محمد طه -  31

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 المال رأس تعديل تم  21101131 ، تاريخ وفي  29293 برقم قيده قسب ،، فرد تاجر  الغنى عبد محمود نجيب محمد اسالم -  32

  جنيه  111110111، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى مصطفى جمال محمد -  1

 9 رقم محل الصحيه بالخدمات العاملين مساكن ج رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس طنطاوى محمد احمد محمد محمد -  2

 الشرق - عطعوط طه محمد شارع 32 رقم عقار شاسيه الدور 1 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رزق رمضان ياسر احمد -  3

 13 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على مساكن أ 33 رقم العقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد محمد محمد اسامه محمد -  4

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 36 عماره 1 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 26923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على عبده السيد محمد مها -  1

 الضواحى - بورتكس الهدى برج 1 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حوريه حسنين محمد حسن رشا -  6

 الزهور - الجيزه تعاونيات 4 مدخل فلسطين هعمار 13 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على محمود على -  9

 المناخ - اللنش مساكن ب مدخل 2 عماره االرضى الدور 1 شقه ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى السيد محمد مروه -  3

 الضواحى -(  التصنيع مساكن)  الصناعيه المنطقه 46 رقم عماره الثانى الدور 11 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الغفار عبد الحميد عبد زينب -  0

 الزهور - رباح بن بالل مساكن أ 40 عماره 1 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم اسماعيل عوض عزه -  11

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن أ 33 رقم عقار 11 بالشقه 2 حجره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 42 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح يوسف متولى فتحى مدثر -  11

 والباجورى الجبانه حاره 39 رقم عقار االرضى بالدور حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده بالل محمد نوره -  12

 3 رقم بالشقه حجره الزهور حرفيين أ 39 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرهود احمد محمد رضا -  13

 الزهور -  العاص بن عمرو مساكن أ رقم عقار 2 شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 11306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمايل ابراهيم حامد محمد سلمى -  14

 هالسابع المنطقه- 26 رقم عقار 4 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضى ابراهيم مختار حسن اسالم -  11

 3 رقم شقه العاص بن عمرو مساكن أ 64 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى السيد الغريب عبير -  16

 العرب - زغلول وسعد منصور نبيل شارع 03 رقم عقار الرابع الدور 3 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسين انور حسين عمر -  19

 11 رقم بالشقه 1 رقم حجره الوليد بن خالد مساكن أ 33 رقم عماره -الزهور ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101112 تاريخ وفي 30133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القراعى الرحمن عبد احمد سمير محمد احمد -  13

 الزهور - الروضه مساكن 1 رقم عماره 14 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد النبى عبد فاروق خالد -  10

 14 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر مساكن ب 32 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم اللطيف عبد الرؤف عبد محمد محمد -  21

  محل والعدل الشرقاوى شارع تقاطع 10 عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد العال عبد احمد -  21

 10 رقم لبالشقه حجره 1 رقم مدخر محفوظ نجيب عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام محمود محمد ماجده -  22

 2 شقة تعمير 2 منطقه 16 عقار ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان مصطفى المعاطى ابو نبيل احمد -  23

 22 رقم بالشقة حجرة قبضايا مساكن ب21 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30124    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد الوردانى كمال ايمن -  24

 3 رقم محل االسكان بنك 63 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهلول الديب محمد خالد -  21

 الزهور - بورفؤاد شباب مساكن 2 رقم عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى يوسف زكى محمد الرحمن عبد -  26

  االجتماعى المصرى نادى لصالح داخلى 1و4و3و2و1 ارقام محالت ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث السيد جوده السيد هبه -  29

 11 رقم بالشقه حجره السادس الدور الجولف ارض المنار برج ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 13314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع السيد محمود احمد -  23

 حلبيه ملك مكه شارع ه حرف عوايد 16و وتنظيم مدن 16 رقم بالملك السادس بالدور 11 شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرلسى احمد محمد احمد مروه -  20

 الزهور-  21 رقم بالشقه حجره المدينه شباب مساكن الموانى برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل السيد حسن عبده -  31

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن ب 116 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطى حمزه خيرى محمد نرمين -  31

 14 رقم شقة العزيز عبد بن عمر ب 96 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد راشد السيد السيد -  32

 9 رقم شقة وحدة 1111 ال مساكن 123 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30123    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد علي الدين عز -  33

 محل المنتزه شياخه كسرى و المنصوره حاره 61 ملك ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 9143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فهمى حسن فهمى -  34

 كافيتريا بنشاط  -الزهور - اكتوبر شباب تعاونيات أ14 ابراج 2 برج محالت/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد حسن سعاد -  31

 2 رقم بالشقة حجرة االرضى الدور الجديد السالم 41 رقم عمارة ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد احمد عبده ايهاب الرحمن عبد -  36

 بورفؤاد الجديده االسر - الوطنى الحزب مساكن 63 رقم عقار 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع احمد محمد محمد -  39

 2 رقم شقه المناصره- منصور احمد عبده محمد ملك اهالى 131 رقم عماره -الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهاللى ابراهيم ابراهيم انيس محمد -  33

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 91 رقم عماره 23 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين بخيت محمد محمد داليا -  30

 الزهور - المناصره قريه فويله منصف عبده طه محمود/  ملك هشق ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 9143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فهمى حسن فهمى -  41

 ***الزهور حي -  A 14 منطقة 92/91 مربع على المقامه الثقافه عمارات الحسين عمارة 23 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 9143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فهمى حسن فهمى -  41

 الزهور - اكتوبر شباب تعاونيات أ14 ابراج 2 برج محالت ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين ابراهيم حسين دينا -  42

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 26 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حبيب رزق احالم -  43

 4 رقم بالشقه حجره االول الدور- العجرودى حسن محفوظ شارع عوايد 33و وتنظيم مدن 03 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 4434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبروني حسن يوسف محمود -  44

 **العرب حي-1رقم محل-االرضي بالدور-وبنزرت الجيزة شارع امتداد-العزب ارض-94 رقم بالعقار ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 4434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبروني حسن يوسف محمود -  41

 الضواحى - مبارك حى المصرى للنادى االجتماعى النادى سور خارجى 29 رقم محل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 4434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبروني حسن يوسف محمود -  46

 - مبارك حى المصرى للنادى االجتماعى النادى سور خارجى 29 رقم محل/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  االسماك وبيع تحضير- بنشاط الضواحى

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك سعد مقبول محمد احمد -  49

 الزهور- 13 رقم بالشقه حجره العاص بن عمرو مساكن أ 11 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده احمد محمود منى -  43

 الزهور - قبضايا مساكن أ 21 عماره 13 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت حسن فريد محمد نهله -  40

 الزهور - اكتوبر شباب مساكن 21 رقم عقار الخامس الدور 21 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن البارى عبد خالد -  11

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن ب/32 عقار 13 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق رمضان ياسر سميه -  11

  3 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر 42 رقم العقار الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعترى حسنين السيد حسنين -  12

 13 رقم بالشقه حجره الزهور تعاونيات أ مدخل اللوتس عماره -الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد محمد ابراهيم -  13

 6 بالشقة حجرة العاص بن عمرو مساكن ب 21 عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30126    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن راشد السيد محمد -  14

 1 رقم بالشقة حجرة االول الدور الورشة وحارة االزهار شارع 34 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد توفيق محمد -  11

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 64 رقم عماره 12 رقم بالشقه جرهح ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 21943    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل جاد احمد محمد -  16

 المناخ قسم الثالثه المنطقه 33 عماره 4 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم هللا عبد احمد حنان -  19

 114 رقم بالشقه حجره الخامس الدور- ببورفؤاد الوطنى الحزب مساكن 114 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى محمد محمود ماجده -  13

 13 رقم بالشقه حجره الرابع الدور الخريجين شباب مساكن 32 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد على الحميد عبد الحميد عبد بالل -  10

  6 رقم بالشقه حجره االولى المنطقه 11 رقم عماره المناخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30129    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى ابراهيم محمد مؤمن -  61

 9 رقم بالشقه حجره الزلط الخطاب بن عمر مساكن ا 31 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو محمد مصطفى محمد -  61

 1 شقة االرضى الدور تمليك السالم منطقة النور امل 3 مدخل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30133    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عباس الرحمن عبد الرحمن عبد -  62

 40 رقم محل والبازار البلدية سوق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى على محمد متولى دينا -  63

 10 رقم شقة السادس الدور طالب ابى بن على مساكن ب/22 رقم عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مسعود سليم السيده -  64

 21 رقم شقة الرابع الدور المدينة شباب ب مدخل 31 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30142    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد محمد ابراهيم صباح -  61

 العرب - والوفائيه الجميرى شارع 13 رقم عماره 2 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 36132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرسه المعاطى ابو ابراهيم مى -  66

  فتوح الحميد عبد احمد عبده ملك الريسه الترعه شارع اول قسم دمياط/  الكائن الغرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 13620    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض محمود الحميد عبد اسماء -  69

 المناخ تمليك السالم االول الدور 22 عماره 1 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 36132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدرسه المعاطى ابو ابراهيم مى -  63

  فتوح الحميد عبد احمد عبده ملك الريسه الترعه شارع اول قسم دمياط/  الكائن الغرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه الوهاب عبد سمير ساهر -  60

 الضواحى - الرحاب مساكن 41 رقم عماره 14 رقم بالشقه 1 حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30144    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين ابراهيم عبير -  91

 10 رقم بالشقة حجرة العلوى الرابع الدور(  بحيرى)  التعاونيات تقسيم الموجى عاشور شارع 1/أ رقم عمارة بورفؤاد ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهره ابو فهيم زكريا هللا هبه -  91

  الضواحى - الرحاب مساكن 41 عماره 14 بالشقه 2 حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الرحيم عبد تمام حمدان نسمه -  92

 1 رقم شقه االرضى الدور سعيد محمود مختار والشهيد الطور شارع 32 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزال الشاذلى االمام صالح بدور -  93

 10 رقم شقه زمزم مساكن 01 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد بدر احمد مها -  94

 12 بالشقة حجره العزيز عبد بن عمر منطقة أ91 عمارة الزهور ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود حسين احالم -  91

 الزهور - فبضايا مساكن ب6 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد المجد ابو محمد محمود محمد -  96

 الزهور - الحرفيين منطقه 31 رقم عقار 13 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد فوزى -  99

    الجنوب- 3 رقم محل رمضان من العاشر قريه التجارى السوق ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمود زوزو -  93

 111 رقم بالشقه حجره الجولف ارض مشروع 1 رقم مدخل 2 رقم عماره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30149    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبه ابو حسن عوض ابراهيم خديجه -  90

 21 رقم بالشقه حجره العبور مساكن 14 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز ياسين محمد ياسين محمد -  31

 13 رقم شقه تمليك السالم 31 رقم عماره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السوهاجى محمود السيد مجدى رضوى -  31

 بورفؤاد - البنوك مجمع عماره 1 مدخل 211 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف, 

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 21113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سعد نبيله -  32

 الزهراء فاطمه زرزاره حرفيين 309 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30114    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه ابو طه محمود سامح -  33

 13 رقم محل- المنخفض طال ابى بن على مساكن 11 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى رشاد السيد مها -  34

 10 رقم بالشقة حجرة 11ال الدور السواحل قشالق منطقة باريس برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم كامل كريمه -  31

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 143 رقم عماره 3 رقم شقهبال حجره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 23493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى الحليم عبد الرحمن عبد حسن -  36

 الزهور المميز العزيز عبد بن عمر مساكن أ111 رقم عمارة 19 رقم شقة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا سعد محمد محمد رضا -  39

 الزهور تعاونيات 3 رقم بالشقه حجره الثانى الدور 4 مدخل جده عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30140    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على هاشم محمد حسن محمد -  33

 الزهور - الوليد بن خالد سوق منطقه 113 محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرى الدسوقى حسن المقصود عبد حميده -  30

 10 رقم شقة الخامس الدور الكويت حى 31 رقم عمارة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 1201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عيسى ثابت شوقى انطونيوس -  01

 الشرق محمود محمد شارع 12 عماره الرابع الدور 419 مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد السيد  السيد دينا -  01

 1 شقة وحدة1111ال مساكن01 رقم عقار الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه محمد احمد صبرى خالد -  02

  21 رقم شقه وحده 1111 ال مساكن 121 عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 21691    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بالل السعيد احمد رضا -  03

  االسكان نكب مساكن 29 رقم عماره 32 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الغنى عبد محمد السيد محمود -  04

 36 بالشقة حجرة االسكان بنك 32 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو ابراهيم فايق هللا هبه -  01

 2 رقم شقة وحده1111ال مساكن 3 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد االسرار ابو محمد نصره -  06

 0 رقم بالشقه حجره الجيزه مساكن 1 مدخل خديجه السيده عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30113    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد الحميد عبد احمد الحميد عبد -  09

 11 رقم بالشقه 2 رقم حجره الوليد بن خالد مساكن أ 33 رقم عقار -الزهور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الغنى عبد محمد نصره -  03

 19 بالشقة حجرة الخامس الدور اكتوبر شباب مساكن 12 عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30163    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى حامد محمود وفاء -  00

 1 رقم بالشقه حجره االرضى الدور االسراء مساكن 16 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد امل -  111

 2 رقم بالشقة حجره زغلول سعد و الحسن ابو شارع 21 رقم عقار العرب ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 24132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوده جوده ابراهيم الحميد عبد ابراهيم -  111

 عوايد 114 وحاليا عوايد 03 وتنظيم مدن 114 رقم عقار االول الدور 1 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 العرب قسم العزب ارض الفتح ابو حاره و الدقهايه شارع

,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فروح سليمان عوض السيد نهى -  112

 2 بالشقه حجره الثالث الدور كسرى و اسوان شارع 111 عقار المناخ ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 29903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا مسعد احمد احمد -  113

 الزهور المدينه شباب 11 رقم بالعقار 194 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد فكريه -  114

 16 رقم شقه الخطاب بن عمر مساكن 32 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهلول فرج بهلول جيهان -  111

 2 رقم محل المروه مساكن 23 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى محمد بكرى قدريه -  116

 1 رقم بالشقة حجره الثالث الدور السواحل قشالق الملكه قصر برج المناخ ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير حلمى احمد محمد محمود -  119

 33 رقم بالشقة حجرة على محمد ابراج 46 رقم عماره بورفؤاد ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30190    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى السيد الغريب سحر -  113

 212 رقم بالشقه حجره الحديد السكه مساكن 1 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى طالب ابو احمد فوزى احمد -  110

 434 رقم ورشه الزهراء فاطمه منطقه 21 رقم بلوك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطعوط حمدم حسن عزيزه -  111

 9 رقم بالشقه حجره رباح بن بالل مساكن أ 41 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30199    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد على الحميد عبد الحميد عبد هاجر -  111

 21 رقم بالشقه حجره الرابع الدور الداخلى القنال أ0 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى شلبى عباس فهمى اسراء -  112

 21 رقم شقه الالسلكى مساكن 16 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30132    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز شعبان السيد مصطفى -  113

 13 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على مساكن ب 11 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 11239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى حسن حسنى اسامه -  114

 الزهور قسم وحده 1111ال مساكن 213 رقم عماره 9 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد حجاج صالح ابراهيم -  111

 3 رقم شقه سويف وبنى كسرى شارع 40 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101110 تاريخ وفي 30193    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان احمد على على محمد محمد -  116

 19 رقم بالشقه حجره وحده 1111ال مساكن 119 رقم عقار -الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه علي محمد محمد محمد -  119

  3 شقه الثاني الدولر الدقهليه شارع و الفتح ابو حاره 1111 عقار العرب ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطيت عنبرى هللا عطا مايفل -  113

 بالشقه حجره الجديده السالم 11 ثانى شارع 44 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11120    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواتر مصطفى السيد ياسر -  110

 العرب االنصار شارع عوايد 10 و وتنظيم مدن 23 عقار 1 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد السيد نجاه -  121

 116 رقم بالشقه حجره ببورفؤاد التطبيقيين مساكن و مدخل أ رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد احمد بالل -  121

 بالعقار محل سالم وصالح ماهر احمد شارع وتنظيم مدن 22و21 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد احمد بالل -  122

 ==== الشرق قسم - 1 رقم بالشقة 1 رقم حجرة المسروق الدور الجولف ارض الصفا برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناوى السالم عبد محمد عبير -  123

 214 رقم شقه الجوهره مساكن 6 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد ابراهيم مصطفى محمد -  124

 1 رقم بالشقه حجره وحده 1111ال مساكن 101 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30102    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله محمود طه محمد حماده -  121

 199 رقم منزل المناصره منطقه اهالى صحه- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه على محمد منال -  126

 أ2 رقم عماره 11 رقم شقه الخطاب بن عمر تعاونيات-الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمود انتصار -  129

 111 رقم بالشقه حجره الرابع الدور التطبيقيين مساكن و مدخل أ عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30106    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حجازى رضا -  123

 3 رقم شقه ثالث دور 16 رقم بلوك القابوطى 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30104    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد الحميد عبد احمد محمد -  120

 11 رقم بالشقه 1 حجره الوليد بن خالد مساكن أ 33 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30133    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي محمد كامل لطفي احمد -  131

 11 بالشقه حجره االخير الدور ببورفؤاد 19-11 شارع 14 عقار بورفؤاد ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو فرج السعيد محمود -  131

 2 رقم شقه زينب السيده مساكن 14 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا احمد عبده ساميه -  132

 16 شقه الخريجين شباب مساكن 22 عماره الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى محمد مسعد مسعد صبرين -  133

 9 رقم شقه االول الدور اللبانه مساكن أ مدخل 1 رقم عقار ،:   الـتأشير صفو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 11131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد العزيز عبد احمد بالل -  134

 بنشاط بالعقار محل سالم وصالح ماهر احمد شارع وتنظيم مدن 22و21 رقم عقار الشرق/بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

  الجاهزه المالبس تجاره

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30109    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباشا العرابى عمر احمد مرفت -  131

 1 رقم بالشقه 2 رقم حجره الوليد بن خالد أ 11 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو منصور السيد منصور محمد -  136

 16 رقم شقه طالب ابى بن على الشمسيه الطاقه مساكن 63 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30100    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد الحميد عبد احمد -  139

  12 محل المحله و كسري شارع النشار مساكن العرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 23444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد اسماعيل السيد عبير -  133

 الزهور الثاني الدور ج مدخلل الهندسه بكليه العاملين عماره 2 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم مسعد السيد نسرين -  130

 الزهور قسم- 11 رقم محل الزهور تعاونيات 2 مدخل الزهراء عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى السيد ممدوح نورهان -  141

 بالشقه حجره الرابع الدور عارف السالم وعبد سابقا محمود السلطان شارع الوليد برج 11 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سىمر شاكر فؤاد هبه -  141

 12 رقم شقه مبارك حى د مدخل 9 رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو عوض صديق محمد -  142

 14 رقم محل الصديق بكر ابو مساكن 3 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حامد احمد عزه -  143

 2 رقم محل الزهراء فاطوه مساكن 03 رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت بركات مرشد حسين امل -  144

 119 رقم بالشقه حجره المدينه شباب مساكن 3 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 22299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محفوظ حسن محمد سماح -  141

 العاملين مساكن لبناء التعاونية الجمعية مساكن أ مدخل ابراهيم على عمارة 4 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الزهور حى بورسعيد بجمارك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد هللا عبد على دينا -  146

 شقه- الثالث الدور نعناع حسن محمد عايد ملك الزاويه حاره وتنظيم مدن 11و عوايد 4 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى هللا عبد على حنان -  149

 21 رقم شقه اكتوبر شباب مساكن 16 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد احمد محمد ايهاب السيد -  143

 9 رقم بالشقه حجره الثالث الدور 3 ورقم الزاويه شارع ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يونس زياد شاديه -  140

 بالعقار محل المدينه شباب مساكن 3 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 13933    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كامل رفعت محمد ايمن حسام -  111

 الزهور قسم- الجوهره مساكن 39 رقم عماره 313 رقم هشق/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 3121    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور السيد عطيه وجيه -  111

  الزهور حى الحرفيين مساكن أ20 رقم عمارة علوى6و1 رقم المحلين ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 23004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعبانى محمد رزق الدسوقى -  112

 الصفوه مساكن 4 رقم بالعماره 13 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد عبده المنعم عبد دعاء -  113

 9 رقم شقه والنادى الحديدى مساكن 3 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30214    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخيارى محمود سعيد باسم -  114

 1 رقم محل والتعمير االنشاء  جمعية  أ عمارة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شالطه الدسوقى فتحى محمد حسن -  111

 11 رقم بالشقه حجره اكتوبر 6 مساكن 1 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 30219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى طلب محمود عاطف احمد -  116

 34 رقم شقه االسكان بنك مساكن 20 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101113 تاريخ وفي 22334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمود محمد شعبان امانى -  119

 الرابعة المنطقة مساكن 1 رقم عمارة االرضى الدور 2 رقم بالشقة حجرة صبحلي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد ابراهيم ناهد -  113

 11 رقم شقة الثانى الدور الجربعة قرية34 رقم منزل الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد احمد سمير سماح -  110

 22 رقم شقه الخطاب بن عمر منطقخه 126 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالمونى حسن محمد السيد  صالح -  161

 العرب - زغلول وسعد توفيق ابراهيم شارع 14 بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30246    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم كيرلس جرجس ميالد ابانوب -  161

 3 رقم شقة القابوطى 23 رقم قطعه 13 رقم بلوك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 26090    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى عوف ابراهيم هويدا -  162

 العرب - الكويت حى مساكن 124 رقم عماره الرابع الدور 14 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 4441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين رجب محمد حسنى -  163

 العرب - المهندسين عمارات واالتحاد درويش سيد شارع 611 رقم بالعقار السادس بالدور مكتب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البراوى عوض السيد زوزو -  164

 الزهور تعاونيات االندلس عماره 13 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 26033    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصواف على حسن ساميه -  161

 ***الزهور حي -العزيز عبد بن عمر مساكن - أ/16قمر عمارة 12رقم الشقة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30230    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال احمد زكى السيد نبويه -  166

 1 رقم محل سحلب عطيات ملك وكسرى سويف بنى شارع 16 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 34101    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد محمد انهام -  169

 الزهور قسم العاص بن عمرو أ6 رقم عماره 10 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30223    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد بخيت جاد احمد اميره -  163

 11 رقم شقه الزهور تعاونيات 2 رقم مدخل دجله عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30224    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد احمد محمد -  160

 3 رقم شقه الرابع الدور A20 الخريجين شباب مساكن 19 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مسيح خليل راعوث -  191

 الضواحى - الصناعيه المنطقه مساكن 41 رقم عماره 12 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 13130    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمد على نعيم محمد -  191

 ازهور الزهور تعاونيات الثالث الدور أ مدخل التحرير عمارة 11 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 10091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد يسرى محمد هانى -  192

   وكافيه مطعم)    بنشاط  الشاطئ لحديقة السورالقبلى 11 رقم محل/   بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 ***العرب حي -( 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل نصر محمد اميره -  193

 22 رقم شقه التكاليف منخفض طالب ابى بن على مساكن ب 2 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد احمد قدرى رغده -  194

 3 رقم مكتب المسروق الدور وقايتباى عرابى شارع الرحمه برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 20131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد محمد رانيا -  191

 المناخ قسم السواحل قشالق الملكه قصر برج 14 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30242    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الدين زين جابر -  196

 21 رقم شقة طالب ابى بن على مساكن 19 رقم عقار الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 14122    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنتيرى عوض احمد سهير -  199

 الزهور العاص بن عمرو أ1 رقم عمارة 1 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيزو محمود طه السعيد -  193

 رقم بالشقة حجرة العلوى الرابع الدور المساكن لبناء التعاونية الجمعية مشروع الموجى عاشور شارع 1/ا رقم عمارة ،:   الـتأشير
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 52 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 29131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عقبه الدين تاج الفتوح ابو عنتر -  190

 الزهور قسم- وحده 1111ال مساكن 21 رقم عماره 10 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرش اسماعيل على المنعم عبد -  131

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن ب3 رقم عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد محمد فهمى اسيد محمد -  131

 الزهور - عفان بن عثمان مساكن 91 رقم عماره 11 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30221    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين احمد احمد زوقيه -  132

 19 رقم محل وحده 1111ال مساكن 19 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيله ابو عبده محمد جمالت -  133

 16 رقم بالشقه حجره الزهور تعاونيات 4 رقم مدخل الرياض عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30229    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى عبده محمد العربى السيد نيفين -  134

 411 رقم محل الزهراء فاطمه الخريجين شباب ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود محمود محمد جابر -  131

 3 رقم الشقه االرضى الدور وحده 1111ال مساكن 139 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمود على محمود -  136

 2 رقم بالشقة 1 رقم حجرة طالب ابى بن على مساكن 0 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30220    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى حسن على فاطمه -  139

  بالشقه حجره الثانى الدور العزب ارض مساكن 9 رقم عقار ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30244    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على محمد -  133

 11 رقم محل الحرفيين أ11 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 30241    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سالم محمد طه -  130

 الزهور - طالب ابى بن على الشمسيه الطاقه مساكن 13 مرق عماره 11 رقم بالشقه حجره ،

,  العنوان تعديل تم 21101114 تاريخ وفي 10091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد يسرى محمد هانى -  101

   وكافيه مطعم)    بنشاط  الشاطئ لحديقة السورالقبلى 11 رقم محل/   بالعنوان الكائن االخر الرئيسى شطب تم ،:   الـتأشير وصف

 ***العرب حي -( 

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 10091    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد يسرى محمد هانى -  101

 الشاطئ لحديقه القبلى السوق 11 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30216    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المنعم عبد مصطفى روحيه -  102

 13 رقم بالشقه حجره الصفا مساكن 11 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 29610    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد الحفيظ عبد ابراهيم محمد -  103

 العرب - الكويت حى 10 رقم عماره االرضى بالدور 2 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد رضا -  104

 الضواحى االسكان بنك مساكن 93 رقم عماره السادس الدور 32 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد محمد محمد احمد -  101

 12 رقم بالشقه حجره الثانى الدور الكويت حى 9 رقم عماره المناخ ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 53 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 4413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار ولىالمت احمد فتحيه -  106

 ؛؛*؛*** العرب حي-ب المودة برج مصر نهضة شارع-10 رقم قطعة-3 رقم محل: بالعنوان الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد شيبه فاتن -  109

 12 رقم بالشقه حجره وحده 1111ال مساكن 106 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30243    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود محمود السيد مجدى -  103

 الضواحى - مبارك حى ج مدخل 6 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30249    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى شنوده هللا جاد فوزيه -  100

 الزهور - الجيزه تعاونيات2 مدخل دمشق عماره 13 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد سامح ايمان -  211

 36 رقم بالشقه حجره بروتكس عمارات الهدى برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد حلمى احمد حمدى -  211

 411 رقم بالشقه حجره الجميل اشتوم مساكن 3 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30240    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر محمود محمد حنان -  212

 11 رقم شقه طالب ابى بن على الشمسيه الطاقه مساكن 21 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 4413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجار المتولى احمد فتحيه -  213

 ؛؛*؛*** العرب حي-ب المودة برج مصر نهضة شارع-10 رقم قطعة-3 رقم محل: بالعنوان الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30211    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل مصطفى محمد السيد محمد -  214

 العلوى الخامس بالدور شقه القابوطى التسمين بلوك 16 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 30219    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرفاعى ابراهيم نجاح -  211

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن أ 11 عماره 6 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 2110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،===== محمود الدين عز محمد ممدوح -  216

 ببورفؤاد االجتماعيه الشؤن مساكن 4 رقم عماره 11 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 2110    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمعدات للرحالت العز/  التجاريه السمه اضافه -  219

 ببورفؤاد االجتماعيه الشؤن مساكن 4 رقم عماره 11 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101111 تاريخ وفي 26640    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العرش على محمد محمد هبه -  213

 الزهور قسم- وحده 1111ال مساكن 192 رقم عقار 9 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 31611    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد نصر محمد -  210

 سابقا زرمبه والشهيد حاليا فرعى 10 شارع 14 رقم بالعقار 4 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم وجدى ابراهيم هانى -  211

 9 رقم بالشقه 2 رقم حجره العاص بن عمرو مساكن 60 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30262    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى ابراهيم البدرى محمد عاطف -  211

 الزهور قسم- 6 رقم محل الزهور تعاونيات زياد بن طارق عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد عبيد شوقى اشجان -  212

 19 رقم بالشقه حجره وعكا شوقى احمد شارع ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 54 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ثابت زيد ابو اسماعيل سماح -  213

 2 رقم محل التعمير و االسكان بنك مساكن ب مدخل 33 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30264    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هجرس احمد محمد نبيل رضا -  214

 3 رقم شقه الحرفيين مساكن أ مدخل 39 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30291    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طمان حموده مسعد السيد مها -  211

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن 110 رقم عماره 1 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش محمد احمد احمد محمد -  216

 9 رقم شقه اللبانه مساكن 1 رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مرسى صديق احمد حكمت -  219

 0 رقم شقه نفيسه السيده مساكن 19 رقم عماره الضواحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30261    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد المنعم عبد محمد احمد -  213

 21 رقم بالشقه حجره الزهور اونياتتع 2 مدخل طيبه عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 13346    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد السيد صابرين -  210

 - البحريه االنشاءت جمعيه مساكن الحسين عماره الخامس الدور 111 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 بورفؤاد

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30263    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا يوسف سيفين وليم سامح -  221

 19 رقم شقه الخامس الدور المروه مساكن 16 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30260    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مسعد السيد شلبى ياسمين -  221

 2 رقم بالشقه حجره عفان بن عثمان مساكن 12 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101116 تاريخ وفي 30294    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الياس شلبى يوسف ورده -  222

  6 رقم شقه وحده 1111ال مساكن 19 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101119 تاريخ وفي 30290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جميل محمد نهى -  223

 اكتوبر شباب مساكن البغدادى اللطيف عبد برج 6 رقم عماره -الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101119 تاريخ وفي 13131    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى مصطفى احمد محمد -  224

 البنك) والتعمير االسكان بنك أ رقم مدخل االخير الدور 11 رقم عماره 19 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 الزهور قسم-(  االصفر

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101119 تاريخ وفي 29029    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين محمد عباس فاطمه -  221

 سعاده حاره عوايد 94و وتنظيم مدن جديده 3 رقم عقار الثالث الدور 3 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101119 تاريخ وفي 33141    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنام على حامد عيد سها -  226

 والمقدس البوصيرى شارع 49 رقم عقار االول بالدور 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101119 تاريخ وفي 30231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب احمد ابراهيم ممدوح ابراهيم -  229

 23 رقم شقه التكاليف منخفض ابى بن على مساكن ب 32 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101119 تاريخ وفي 30293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر العال عبد احمد سحر -  223

 2 رقم شقه زمزم مساكن 110 رقم عماره ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 55 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101119 تاريخ وفي 30231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركى صالح صالح محسن -  220

 1 رقم بالشقه حجره الجديد السالم مساكن 93 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101119 تاريخ وفي 22931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منيعم يوسف جمال خالد -  231

 الخريجين شباب الوفاء مساكن 3 رقم عماره 23 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زنيزن مغازى محروس مجدى احمد -  231

 بالشقه حجره علوى السادس الدور والنسيج للغزل بورسعيد شركه مشروع المكرمه مكه برج الضواحى ،:   الـتأشير وصف

124/3 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض السعيد عطا هيام -  232

 1 رقم شقه االول الدور العقاد عباس شارع 31 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 22293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم يوسف احمد محمود بسمه -  233

 الزهور قسم- الزهور تعاونيات 3 مدخل العبور عماره 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوالن تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان يلتعد تم 21101121 تاريخ وفي 30311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سيد الخالق عبد جيهان -  234

 شقه االول الدور عدلي شياخه الصادق حاره 11 عماره المناخ ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 4026    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد محمود اميرة -  231

  بورسعيد العرب مختار والغازى زغلول صفيه شارع 6 عقار االول الدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته هللا جاب هللا عطيه سمير -  236

 المناخ - الرابعه المنطقه مساكن 0 رقم عماره 36 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30232    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ حسن محمد رحاب -  239

 الزهور - الجيزه مساكن 2 مدخل السيد لطفى عماره 21 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد محمد فايز مصطفى -  233

 21 رقم ورشه الحرفيين منطقه 2 رقم بلوك ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30202    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني احمد محمد حسن احمد -  230

  11 شقه العزيز عبد بن عمر مساكن 21 عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 29143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد الحق عبد فاطمه -  241

 الزهور - المدينه شباب أ مدخل 39 رقم عماره 24 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعدبل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30231    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد حامد الدين صالح ياسر -  241

 الجنوب - رمضان من العاشر قريع الحسين سهل 19و16 رقم ارض قطعه - بورسعيد جنوب ارز مضرب ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30203    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد ابراهيم السيد محمد -  242

 بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 66 رقم عماره 3 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داود محمد محمود مياده -  243

 0 رقم شقه الصفوه مساكن 3 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان هاشم المعطى عبد مرفت -  244

 العرب - والبلديه الغورى شارع الغورى جوهره برج عوايد 46 وتنظيم مدن 66 رقم عقار 4 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 4119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الفتاح عبد لطفى عمر -  241

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 91 رقم عقار 1 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30200    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحل على على محمد محمد -  246

 11 رقم شقه رباح بن بالل مساكن ب مدخل 14 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30239    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى محمد السيد احمد هللا منه -  249

 11 رقم شقه الثالث الدور اكتوبر شباب ابراج 2 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد العال عبد محمود سمر -  243

 19 رقم بالشقه حجره الحريه مساكن 63 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30201    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد السيد سمير محمد -  240

 1 رقم بالشقه مكتب االول الدور التصنيع مساكن 1 رقم عماره الضواحى ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 31119    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده متولى متولى العطا كنز -  211

 الزهور - االنجليز جبانه شرق 23 برج 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ناجى السنوسى عاطف -  211

 1 رقم االول الدور النصر طريق- بالرسوه االصالح عزبه 203 رقم عقار- الجنوب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30236    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد جالل نورس -  212

 0 رقم محل الوطنى الحزب مساكن 19 رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 9111    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصمد عبد احمد ابوبكر احمد احمد -  213

 الشرق صدقي ومحمود الطائف شارع 3 عماره مدخل يمين 2 محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان احمد محمد كمال عبده ابراهيم -  214

 المناخ - تعمير 2 منطقه الرضوان برج الثالث الدور 311 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف, 

 تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشوتي حمدي محمد هشام محمد ياسمين -  211

 4-3 محل سابقا الباتروس بفندق الملحقه بالمنطقه(  البحر طرح)  السادات عاطف شارع الشرق ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سالم سالم هللا عبد احمد -  216

 الزهور -بورفؤاد شباب تعاونيه جمعيه ب3 رقم عماره الرابع الدور 1 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايه احمد احمد سيد محمد امال -  219

 الضواحى - الجديد السالم منطقه 33 رقم عماره بجوار كشك ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسرج حسن السيد حنان -  213

  3 شقه اكتوبر شباب مساكن 21 عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين احمد محمد فوزيه -  210

 1 بالشقة حجرة االول الدور ماهر واحمد المنيا شارع الشامى ملك ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنه ابو السالم عبد ابراهيم هانم -  261

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن أ مدخل 134 رقم عمارة 3 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 1222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعمره السلع و لـإلســـتيراد طـــريــــه أبـــو -  261

 شارع مرحبا لقريه التجرى السوق العلوى الدور علوى 911 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الشرق - البحر وطرح السادات عاطف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 21101121 تاريخ وفي 1222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لـإلســـتيراد طـــريــــه أبـــو/ليصبح التجاري االسم تعديل -  262

 لقريه التجرى السوق العلوى الدور علوى 911 رقم محل/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 الشرق - البحر وطرح السادات عاطف شارع مرحبا

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30326    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم وجدى يمابراه محمد -  263

 9 بالشقه 1 حجره العاص بن عمرو مساكن 60 عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البزره محمد الرحمن عبد احمد اسماء -  264

 1 رقم بالشقه حجره الجوهره مساكن 43 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى عبده العربى السيد محمد -  261

 المناخ - الصباح سالم شارع 10 عقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد السيد نعمت -  266

 المناخ - المنورة المدينة شارع تعمير 2 مساكن 41 عمارة 1 شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى العال عبد صادق رشا -  269

 3 رقم بالشقه حجره االول الدور التكاليف منخفض طالب ابى بن على أ 36 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30320    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حفنى عبده ايمان -  263

 19 رقم شقه طالب ابى بن على 21 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 3301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويطه قويطه سليمان هانى -  260

  الجنوب - البقر بحر مصرف القوايطه حوض قويطه السيد محمد ملك 910 رقم بالملك 2 محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجاور محمد حسن سعد محمد -  291

  4 بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر مساكن ب/111 عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس ابراهيم بديع رزق -  291

 الزهور - وحده 1111 ال مساكن 111 عقار 11 رقم شقة ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 1222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طريه أبو السيد السيد السيد يوسف -  292

 الشرق - البحر وطرح السادات عاطف شارع مرحبا لقريه التجرى السوق العلوى الدور علوى 911 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 1222    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طريه أبو السيد السيد السيد يوسف -  293

  الشرق حى - األول الدور - دمياط و الجيش شارع 41 ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدايه على محمد السيد -  294

 1 رقم محل البقر بحر ناصر مشروع 640 رقم عقار الجنوب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابرين مهران عثمان حسنى -  291

  شقه الثانى الدور البدوى حاره تنظيم و مدن 13 عقار العرب ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 3139    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه مسعد راشد خالد -  296

 رمضان من العاشر مساكن 13 عماره 3 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30314    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي ابراهيم كامل نورا -  299

  22 بالشقه حجره الخطاب بن عمر مساكن 13 عقار الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30323    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبل ابو حامد هللا عبد ايمان -  293

 1 رقم محل القابوطى تطروير منطقة 21 رقم قطعه 1 بلوك ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مجاهد صالح العربى صالح -  290

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 13 رقم عماره 21 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 21012    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه رزق العزيز عبد محمدى الحميد عبد -  231

  اللبانه منطقه ب1 عماره 10 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده على السعيد احمد -  231

  1 رقم بالشقه حجره الرحاب 11 عماره الضواحى ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهب ابو احمد صبحي ساره -  232

  3 بالشقه حجره التجاره كليه مساكن أ 14 عقار الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30322    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى حامد محمد منى -  233

 الضواحى - زمزم مساكن 111 رقم عمارة 3 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 11164    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد احمد عالء -  234

 القديم النادي مقابل الرحمن عبد منشأة دكرنس مركز/  بالعنوان اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ركيالسوي محمد ابراهيم السيد -  231

 22 بالشقه حجره الخطاب بن عمر منطقه 13 عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد على الفتاح عبد الفتاح عبد هبه -  236

 14 رقم بالشقه حجره الجبل ارض مساكن 9 رقم عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلح محمد عباس علي سماح -  239

  11 بالشقه حجره نفيسه السيده مساكن 111 عقار الضواحي ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الباز محمد محمد -  233

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 31 رقم عمارة 1 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد صالح فهمى -  230

 الزهور - الخطاب بن عمر مساكن 149 رقم عمارة 10 رقم شقة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30321    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالمعاطي عوض منى -  201

  6 بالشقه حجره زمزم مساكن 61 عماره الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101121 تاريخ وفي 30311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى العال عبد صادق سلوى -  201

 23 رقم بالشقه حجره الجبل ارض مساكن 12 رقم عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم رزق محمد محمد -  202

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 113 عماره 11 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه مسعد حلمى الرحمن عبد -  203

 23 رقم بالشقه حجره السابع الدور الناصر شارع لالستثمار كابسى مساكن 4 خلمد االندلس عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى متولى مصطفى عفت هدير -  204

 12 رقم شقه- الزهور تعاونيات 3 مدخل المعموره عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عيد ابراهيم ابراهيم -  201

 المناخ -ديسمبر 23 منطقه 9 عماره 11 شقه ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا فتح محمد منى -  206

 المناخ - قبضايا ارض ب26 عماره االرضى الدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى السيد محمود فاطمه -  209

 9 رقم بالشقه حجره الثانى الدور- الثانيه المرحله على محمد ابراج 42 رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المخزنجى محمود احمد احمد هبه -  203

 الزهور - التكاليف منخفض الخطاب بن عمر وحده 1323 مشروع ب مدخل 13 عماره 1 شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 21316    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منصور محمد الحكيم عبد رضا -  200

 الزهور - أ 14 مشروع المدينه زهراء برج االرضى الدور 3 شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على محمود على امنيه -  311

 1 رقم شقه االرضى الدور اللنش مساكن ب مدخل 2 رقم عماره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى احمد محمد شريف -  311

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن 64 رقم عقار 6 رقم محل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف رمضان يحى منى -  312

 2 رقم بالشقه 1 حجره طالب ابى بن على مساكن 0 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبحه ابو حسن حرب محمد رويدا -  313

  11 شقه تمليك السالم مساكن 116 عماره العرب ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف العاطى عبد فوزيه -  314

 الزهور حرفيين 139 رقم عماره 3 رقم شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد لبيب يوسف مينا -  311

 الضواحى - االسكان بنك مساكن 1 عقار االرضى الدور 1 محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد فهيم العزيز عبد عبير -  316

 1 رقم شقه السادس الدور الحديدى الهادى عبد شارع العلى برج- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جاد محمد سعد محمد -  319

 3 رقم محل االسكان بنك مساكن 41 رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش محمد رفعت محمد ايمان -  313

 3 رقم بالشقه حجره الزهور حرفيين مساكن 33 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 6361    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد الفتاح عبد حاتم -  310

 الحريه مساكن 30 رقم عماره 1 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد حسن ابتسام -  311

 الزهور - المروه مساكن 04 عقار 3 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30364    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف بكر ابو ابراهيم منى -  311

 13 رقم بالشقه حجره الخامس الدور الصديق بكر ابو مساكن أ رقم عماره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 16336    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االمير محمد عثمان صديق محمد -  312

 الزهور- العاص بن عمرو مساكن أ مدخل 61 رقم عماره 13 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى السيد فؤاد احمد ميرفت -  313

 الضواحى - الجديد االمل مساكن 90 رقم عماره 21 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30349    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد الحمد ابو محمد محمد -  314

 3 رقم شقه اكتوبر شباب مساكن  23 رقم عماره - الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه الفتاح عبد رمضان عبير -  311

 الزهور - الخطاب بن عمر منطقه ب1 رقم عماره 11 رقم بالشقه 1 رقم حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحاوى حسن مرسى محمد -  316

 99 رقم محل A14 منطقه القمصان ابو ابراج 93 رقم قطعه- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30310    برقم قيده سبق  ، فرد رتاج ، صياديه عبده مسعد سعد نادر -  319

 العرب - المنتزه شياخه الهالليه حاره وتنظيم مدن 31 عقار 1 محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30319    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس على يوسف محمود شاكر احمد -  313

 2 شقه االرضى الدور التعاونيات مساكن 3 مدخل عمان عماره الزهور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع عبده احمد احمد -  310

 الزهور - المروه مساكن 06 عقار 31 بالشقه 2 حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد حسن اسماء -  321

 13 رقم شقه 1 رقم المروهحجره مساكن 06 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 30340    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرشه الرحمن عبد محمد احمد عنانى -  321

 المناخ - 9 وتنظيم مدن االنصار برج السادس الدور 611 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف, 

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 31060    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توكل رشيد انور رشيد -  322

 بنشاط- السابع الدور 14 رقم شقه الجمهوريه شارع 01 االزبكيه/ بالعنوان القاهره بمحافظه جديد فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 والتصدير االستيراد/

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101122 تاريخ وفي 24021    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مسعد السيد انيسه -  323

 الضواحى - المستعمله الموبيليا سوق منطقه 6 رقم محل/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجراحى مصطفى المنير البدر رضا -  324

 9 رقم بالشقه حجره اللنش مساكن ب مدخل 4 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مجاهد صالح العربى ماسه -  321

 21 رقم بالشقه حجره العاص بن عمرو مساكن أ مدخل 13 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسرج يوسف حسن السيد ايمان -  326

 الزهور - الحرفيين مسكن ب 23 رقم عماره 9 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30360    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود الراجحى مهدى علوى احمد -  329

 الزهور- وحده 1111ال مساكن 41 رقم عماره 2 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30391    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد ابوزيد سعيد محمد -  323

 الزهور - العزيز عبد بن عمر مساكن ب مدخل 11 عماره 14 شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30399    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد اللطيف عبد احمد فايزه -  320

 العرب - والتوفيقى االلفى حامد شارع 1و9  رقم عقار االول الدور بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضيل عبد عمر رمضان هند -  331

 13 رقم شقه الجبل ارض مساكن 20 رقم عماره -الزهور ،:   يرالـتأش وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30392    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا رزق فواز احمد عزيزه -  331

 الشرق -زغلول وسعد عزمى شارع 26 واداره وتنظيم عوايد 1 رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 16411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى محمد حسن التابعى محمد رحاب -  332

 الزهور تعاونيات الحكومه موظفى جمعيه مشروع الفرات عماره 14 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الزهور قسم-

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الدسوقى نظيم اميمه -  333

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 3 عماره 9 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 22330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد مكرم رنده -  334

 الزهور - رباح بن بالل مساكن ب43 رقم عماره 11 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30366    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطى عبد محمد عبده الحسينى -  331

 14 رقم شقه الثالث الدور العاص بن عمرو مساكن ب مدخل 41 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30396    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس ابراهيم محمود هدى -  336

 المناخ - الالسلكى مساكن 16 عماره الرابع الدور 21 شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عطا محمد رزق شيماء -  339

 21 رقم بالشقه حجره طالب ابى بن على مساكن 19 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  عنوانال تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 21996    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العقاد معروف الدين سيف مايسه -  333

  المناخ - الخامسه المنطقه مساكن 31 رقم بالعماره 9 رقم شقه/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف على محمد محمد ايمان -  330

 40 رقم شقه الثامن الدور الزهور تعاونيات الموانى لؤلؤه عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد كمال ياسر -  341

  كشك االسكان ببنك 49 رقم العماره امام الضواحى ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه على على ابراهيم محمد -  341

 0 رقم شقه الوليد بن خالد مساكن أ 66 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 23311    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد النبى عبد صالح -  342

 الشرق - صدقى ومحمود طنطا شارع طنطا برج 9 عماره 1 بالشقه مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 23911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمود الشافعى ناديه -  343

 الجديد النور ابراج ج مدخل االقصى برج ب/2 رقم بالعماره بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 21206    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين هاشم حسن الدين كمال -  344

 بنك امام A20 منطقه جينالخري شباب وحده 1311 مشروع 113 رقم عقار 6 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 االسكان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد العربي السيد محسن -  341

 19 بالشقه حجره المروه مساكن 110 عماره الزهور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الحميد عبد فؤاد هاشم ام -  346

 11 رقم شقه العزيز عبد بن عمر مساكن 33 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 20901    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر السيد حسن فاطمه -  349

 3 رقم شقة وحده1111ال مساكن 142 رقم عمارة الزهور ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30302    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد على الدين عصام على -  343

 الخامس الدور ببورفؤاد الصوامع مساكن ج عماره 22 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عوف فؤاد سمير جهاد -  340

 1 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر مساكن ب/34 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى خليل احمد احمد -  311

 612 بالشقه حجره الخليلى خان ابراج 32/31 قطعه الغازيه الكهرباء محطه عماره المناخ ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم وجدى ابراهيم هبه -  311

 16 رقم بالشقة 1 حجرة كريم1م    الجيزة مساكن 13 رقم عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 11041    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هلهول غريب الداودى محمد جيهان -  312

 الضواحى - الصفا مساكن 3 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب الدسوقى كامل محمد عبده -  313

 1 رقم بالشقة حجرة العزيز عبد بن عمر مساكن ب134 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30339    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن محمد ابراهيم السيد دعاء -  314

 0 رقم شقه طالب ابى بن على مساكن أ 31 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30333    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمود رمضان داليا -  311

 11 رقم شقة(الشمسية الطاقة) طالب ابى بن على مساكن 31 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101129 تاريخ وفي 30390    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى على حسين العربى احمد -  316

 2 رقم شقه العاص بن عمرو مساكن ب مدخل 61 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30304    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فاضل على احمد -  319

 1 رقم بالشقه حجره زغلول سعد شارع السويس قناه برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30306    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد الدادمونى احمد عادل -  313

 3 رقم محل االسكان بنك مساكن 12 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد السيد بالل -  310

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 101 رقم عقار 9 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعود على رزق السيد نسمه -  361

 1 رقم بالشقة حجرة السادس الدور البحر وطرح الجمهورية شارع 91 عقار دليسبس برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنشن محمد حسن عبير -  361

 بورفؤاد - النعمان ابوحنيفه االمام شارع 2 مدخل المهندسين عماره ب6 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 20116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى موسى الفتاح عبد تهانى -  362

 الجاهزه المالبس تجاره بنشاط الشرق - الشرطه ابراج 1 رقم عقار 3 محل/  الكائن اخربالعنوان رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 21991    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هالل ابراهيم سعاد -  363

 الضواحى - الجديد السالم مساكن 69 رقم عمارة االرضى بالدور 3 رقم بالشقة حجرة/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياض ابراهيم ابراهيم حسن محمود -  364

 الزهور - تمليك الخطاب بن عمر - االسكان بنك مساكن ب/20 رقم عقار 1 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 21191    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى سليمان محمد مرفت -  361

 شارع السويس قناة بهيئه للعاملين التعاونيه الجمعيه مشروع 11 رقم عماره 19 ررقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 العزب ارض- الصباح

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسى انسى هشام اسراء -  366

 3 رقم شقه الوليد بن خالد مساكن ب مدخل 14 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر الدين عز محمد حسن -  369

 13 رقم بالشقة حجرة الوليد بن خالد مساكن ب13 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد الفتوح ابو مريم -  363

 2 بالشقة حجرة االرضى الدور الجوهرة مساكن43عقار الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عثمان العال عبد ثابت حميده -  360

 بورفؤاد - الوطنى الحزب مساكن 13 عماره 11 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30303    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد رمضان صالح فاطمه -  391

 الضواحى  - االسكان بنك مساكن 16 رقم عماره 12 رقم شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين سعد محمود امال -  391

 311 رقم بالشقة حجرة الجوهرة مساكن 14 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد عصام مها -  392

 12 رقم شقه أ مدخل الوليد بن خالد مساكن 23 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 20116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى موسى الفتاح عبد تهانى -  393

 بورفؤاد علي محمد ابراج 13 عقار 12 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 20116    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى موسى الفتاح عبد تهانى -  394

 الشرق - الشرطه ابراج 1 رقم عقار 3 محل  ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان السيد السعيد عادل -  391

 بورفؤاد ناصر جمعيه أ مدخل 2 عقار السادس الدور 0 قهبالش حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السالم عبد منير لينا -  396

 2 شقة االرضى الدور الزهور تعاونيات 2 مدخل الهدى عمارة الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد احمد جمال ندا -  399

 9 رقم شقه اكتوبر 6 مدرسه امام االدويه مستودع خلف القزاز برج ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدى محمود الملك عبد محمد -  393

 3 رقم بالشقة حجرة الزهور تعاونيات 3 مدخل الفردوس عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفورى السيد السيد على محمد -  390

 16 شقه 2 حجره كريم م الجيزه مساكن 13 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنه ابو المجيد عبد محمد وفاء -  331

 21 بالشقة حجرة الخريجين شباب مساكن 42 عقار الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 10166    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مهران النعيم عبد الوردانى عبده -  331

 الزهور طالب ابى بن على 49 رقم عمارة11 رقم بالشقة حجرة ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان ديلتع تم 21101123 تاريخ وفي 30422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شافع محمود احمد محمود -  332

 12 رقم شقة العزيز عبد بن عمر مساكن أ61 عمارة الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياض اللطيف عبد احمد محمود -  333

 16 بالشقة حجرة الخطاب بن عمر مساكن 41 عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى جمعه محمد ماهر احمد -  334

 3 رقم محل الجوهره مساكن 34 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر سعيد نزيه طيبه -  331

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 106 عقار 22 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرز محمود محمود كارم محمود -  336

 بالعقار محل زغلول سعد شارع 20 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود حسين محمود -  339

 312 رقم مكتب الثامن الدور السواحل قشالق الساحل مناره برج ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 30423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشورى محمد عبده على عمر -  333

 االرضى بالدور شقة وعرابى الجيش شارع 62 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101123 تاريخ وفي 14031    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد الدسوقى الدسوقى غاده -  330

 الرابع الدور النشار عماره 3 مدخل 3 رقم بالشقه حجره- الزهور/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد المرسى نعيمه -  301

 3 رقم شقه الخطاب بن عمر مساكن 34 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم رالخض محمد سميه -  301

 الزهور - الصفوه المساكن 4 عماره 11 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد السيد السيد السيد احمد -  302

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 111 عقار 11 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30439    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اللطيف عبد مصطفى حنيدق -  303

 21 رقم بالشقه حجره العزيز عبد بن عمر أ 131 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 6136    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري محمد محمد العربى -  304

  بورفؤاد حى السويس قناة هيئه تعاونيات مساكن الثالث الدور 4 رقم عماره 11 رقم الوحده/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب ابراهيم ابراهيم احمد هانى -  301

 3 رقم محل الجوهرة مساكن 19 رقم عمارة الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30430    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود العزيز عبد محمد -  306

 21 رقم شقه الخامس الدور وحده 1111ال مساكن 49 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30443    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح احمد احمد محمد اسالم -  309

 الزهور - المروه مساكن 41 عقار 0 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 2403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى الحنفى ابراهيم السعيد -  303

 الجنوب - 23 بلوك النورس قريه ب/411 رقم بالمنزل مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد احمد الدين نور محمد احمد -  300

 9 رقم شقه الحرفيين مساكن ب 23 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30444    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسن محمد فاطمه -  411

 الزهو تعاونيات 2 مدخل الدين صالح عماره الثالث الدور 11 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل العزيز عبد محمد احمد محمد -  411

 1 رقم بالشقة حجرة الالسلكى مساكن 4 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30449    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم -  412

 11 محل الزهراء فاطمه منطقة 2 بلوك ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30426    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى المنعم عبد مصطفى هناء -  413

 3 رقم بالشقه حجره الحريه مساكن 93 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 33192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد سعد سمر -  414

 ببورفؤاد 213 المربع االسكان مديريه مساكن 1 مدخل الوليد بن خالد عماره االرضى بالدور 2 رقم الوحده ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 33192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد سعد سمر -  411

 بورفؤاد - البحيرى مساكن أ 12 رقم عمارة 0 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى مصطفى عادل مصطفى -  416

 1 رقم شقه الجوهره مساكن 11 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوت طالب ابو محمد محمد عوضة -  419

  شقة الثالث الدور القابوطى بلوكات تقسيم القابوطى16 بلوك 3 عمارة ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30446    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جاد السيد سماح -  413

 3 رقم بالشقه حجره قبضايا مساكن ب 21 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رماده محمد عوض الدين جمال سيف احمد -  410

 11 رقم بالشقه 1 حجره الثانى الدور نفيسه السيده مساكن 11 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30441    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد على محمد عمر -  411

 3 رقم بالشقه حجره والشرقيه االمين شارع عوايد 164 ورقم وتنظيم مدن 193 رقم عقار ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30423    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على محمد السعيد رضا -  411

 1 رقم بالشقه 1 رقم حجره الرحاب مساكن 41 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 33301    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى احمد الحسينى محمد جمال -  412

 الزهور قسم- المروه منطقه 09 رقم عماره 1 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف على تغيان لسيدا احمد -  413

 10 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر منطقه 33 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 66 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 33192    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد سعد سمر -  414

 االسكان مديريه مساكن 1 مدخل الوليد بن خالد عماره االرضى بالدور 2 رقم بالوحده/  الكائن بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 ببورفؤاد 213 المربع

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمود على حنان -  411

  الزهور تعاونيات 1 مدخل السيد لطفى عماره 16 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30436    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد احمد زينب -  416

 24 رقم بالشقه حجره الخطاب بن عمر مساكن 131 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30420    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزناوى محمد السيد الداودى ملكه -  419

 0 رقم بالشقه حجره عفان بن عثمان مساكن 26 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21101120 تاريخ وفي 30431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى مصطفى صالح صالح انتصار -  413

 الزهور - المروه مساكن 111 عقار 10 بالشقه 1 حجره ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس احمد الوهاب عبد عواطف -  410

 11 رقم بالشقه حجره الوطنى الحزب مساكن 26 رقم عماره ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30440    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد حسن النعيم عبد السيد حسن -  421

 الزهور قسم- 16 رقم محل الزهور تعاونيات 4 رقم مدخل النهضه عماره ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى مسعد نصر منى -  421

 6 رقم شقه الشمسيه الطاقه الخطاب بن عمر مساكن 31 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان يوسف محمد يوسف -  422

 1 رقم بالشقه 2 رقم حجره العلوى االول الدور للمهندسين التعاونيه الجمعيه مساكن 1 مدخل الرياض عماره- الزهور ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 20103    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرشد محمود كامل السيد مها -  423

 - وفلسطين الجمهوريه شارع دليسبس برج 91 رقم عماره 11 الدور 3 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 الشرق

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 21313    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى محمد محمد محمود -  424

  المناخ - مايو 11 النشار مساكن 3 رقم عماره 30 رقم بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30410    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى دياب امين دياب محمود -  421

 11 رقم بالشقه رهحج طالب ابى بن على مساكن 31 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30464    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى فؤاد يوسف سحر -  426

 الشرق - الظاهر شارع 01 رقم عماره 4 رقم شقه ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30466    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميش الحسينى الصديق محمد -  429

 القديم اللنش مرسى االجتماعى لالسكان القومى المشروع 3 عماره المناخ ،:   الـتأشير وصف

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30414    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالم سالم بدر -  423

 0 رقم بالشقه 1 حجره العزيز عبد بن عمر مساكن أ 31 رقم عقار- الزهور ،

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 26161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راجح الطنطاوى محمد محمد وليد -  420

 الزهور قسم- وحده 1323 مشروع الخطاب بن عمر أ0 رقم عماره 11 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 67 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 23210    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله شلبى السيد محمد لبنى -  431

 الخليلى خان مساكن 6 روفيدا برج 1/40 رقم بالعقار 1 بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30462    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى مسعد نصر اسامه محمود -  431

 الزهور - الوليد بن خالد مساكن 133 عقار بالشقه 2 حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 26134    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج محمد اللطيف عبد محمد رباب -  432

  المناخ - رمضان من العاشر 14 عماره 12 بالشقه حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 29626    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عربان احمد مجاهد احمد احمد -  433

 الزهور - الخريجين شباب مساكن 32 عقار 4 لشقهبا حجره/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 20212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد صابر محمد هانم -  434

 المروه مساكن 01 رقم عماره 3 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30416    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد سعيد محمد رفعت هاجر -  431

 الزهور - 1323 مشروع مساكن 14 رقم عقار 3 شقه ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايه احمد محمد سمير محمد -  436

 الزهور - وحده 1111ال مساكن 113 رقم عماره 16 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد سالم سالم صفيه -  439

 الزهور - العاص بن عمرو مساكن أ 24 عماره بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30461    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطرجى محمود اسماعيل محمد -  433

 21 رقم بالشقه حجره الثالث الدور االسكان بنك عمارات امام وحده 1311 مشروع 93 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30419    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه على ابراهيم فاطمه -  430

 الزهور - رباح بن بالل مساكن ب 19 عقار 13 شقه ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30413    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايه احمد محمد سمير احمد -  441

 3 رقم بالشقه حجره على محمد ابراج 42 رقم عماره ،:   شيرالـتأ

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30412    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مفتاح احمد سعديه -  441

 24 رقم بالشقه حجره A14 منطقه أ 39 رقم عقار- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 21143    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشناوى محمد الوفا ابو محمد يسريه -  442

 الضواحى - الصفا مساكن 11 عماره 1 شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 3162    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العليدي محمد متولي سامح -  443

 الزهور تعاونيات اكتوبر شباب أ 14 القطعه الثانى الدور 23 عماره 6 شقه/  ليصبح النوان تعديل ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30411    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمك محمد ابراهيم الدين صالح نسمه -  444

 الزهور - طالب ابى بن على مساكن 33 رقم عماره 0 رقم بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى على عادل احمد -  441

 المناخ - ستالنجراد شارع التطبيقيين نقابه 11 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو المنعم عبد االسعد نرمين -  446

 2 رقم محل 3 شارع اروى برج ،:   الـتأشير وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 68 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 فوص,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30496    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر القعقاع محمد ورده -  449

 9 رقم بالشقه حجره االول الدور A2 تقسيم/ الجنه عصفور برج ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 26212    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم على محمد فتحى نعمة -  443

 االسكان بنك مساكن 33 رقم عماره 21 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30492    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى سليمان حسن ابراهيم وفاء -  440

 الزهور تعاونيات 1 مدخل التعاون عماره 26 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 9112    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بشير مجدهللا جيد عدلى جون -  411

 الزهور قسم- الزهور تعاونيات أ 1 رقم عماره 0 رقم شقه/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 14633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور فاضل محمد يونس -  411

 وتعبئه خلط  بنشاط الضواحى - الرسوه جنوب الصناعيه المنطقه 110 رقم الوحده/  الكائن بالعنوان اخر رئيسى افتتاح ،:   الـتأشير

 بودر صناعيه عصائر

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30460    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد لطفى محمد -  412

 2 رقم بالشقه حجره الوليد بن خالد مساكن ب مدخل 14 رقم عماره- الزهور ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 1213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى محمود غازى المحسن عبد -  413

 - الزهراء فاطمة منطقة الخريجين شباب زرزارة حرفيين 293 رقم محل/  الكائن بعنوان اخر رئيسي افتتاح ،:   الـتأشير وصف

  مستعملة شكمانات و مستعملة سيارات غيار قطع تجارة بنشاط الضواحي

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 13233    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد الكريم عبد كمال -  414

 الزهور تعاونيات القصر عماره 31 رقم محل- الزهور/   ليصبح العنوان تعديل  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30493    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدين احمد محمد رانيا -  411

 المتاخ - الحريه استكمال - الحريه مساكن 431 عماره 1 بالشقه حجره ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30499    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان مسعد السيد السيد محمد -  416

 بالعقار محل المنعم وعبد اسكندريه شارع 12 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30463    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد رشيد عزيز جرجس -  419

 المناخ - االلى الحاسب شرق ابراج 2 عماره 62 بالشقه حجره ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30494    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد الموجود عبد فاطمه -  413

 3 رقم محل الداخلى القنال تقسيم 31 رقم قطعه الفردوس برج ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 14633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور فاضل محمد يونس -  410

 الضواحى - الرسوه جنوب الصناعيه المنطقه 110 رقم الوحده  ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 14633    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور فاضل محمد يونس -  461

 الزهور الوليد بن خالد مساكن 41 رقم عمارة-4 رقم محل ،:   الـتأشير

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 26161    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد عثمان طلعت ريهام -  461

 الخريجين شباب a2 منطقه 01 رقم عماره االرضى الدور 111 رقم بالشقه حجره/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 1213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى محمود غازى المحسن عبد -  462

 العرب- المسروق الدور فوق واالزهر 00 بشارع عوايد 32 رقم 33 رقم بالملك شقه ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 69 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 1213    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى محمود غازى المحسن عبد -  463

 الضواحي - الزهراء فاطمة منطقة الخريجين شباب زرزارة حرفيين 293 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

 وصف,  العنوان تعديل تم 21101131 تاريخ وفي 30491    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطه هللا عبد شحاته نعمه -  464

 العرب - اسماعيل احمد والمشير مصر نهضه شارع 13 رقم عقار المسروق الدور مكتب ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  النشاط تعديل تم21101113 تاريخ وفي 11494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك محمد عباس فاروق الحسن ابو -  1

 مدرسيه وادوات مكتبيه ادوات بيع/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101113 تاريخ وفي 13314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نافع السيد محمود احمد -  2

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم21101116 تاريخ وفي 33019   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد محمود مصطفى محمد -  3

 كهرباء اسالك- بالداخل عماله- غدائية مواد- تسليح حديد- مولدات- عازلة مواد- بناء مواد) وتوريد المقاوالت نشاط اضافة:  التأشير

 ( صحى صرف- مياه مواتير- معدنية شدات-

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101116 تاريخ وفي 21113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد سعد نبيله -  4

 الطنابير وخراطه ودبرياج الفرامل تيل ورشه/  نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم21101113 تاريخ وفي 1201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه عيسى ثابت شوقى انطونيوس -  1

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا)  التصدير و الجمركى التخليص/  نشاط اضافة:  التأشير

 و خام مواد و ماكينات من المصانع وتوريدات الحكوميه التوريدات و( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 المصانع و الشركات مستلزمات و لمهمات التوريدات اعمال

,  النشاط تعديل تم21101113 تاريخ وفي 3163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى محمد البيومى السعيد خضر -  6

 زبادي و البان تجارة/  نشاط اضافه:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101110 تاريخ وفي 11239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى حسن حسنى اسامه -  9

 ومستلزماته الكمبيوتر اجهزه بيع/   نشاط اسبعاد تم

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101110 تاريخ وفي 6049   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فراج عمر محمد عمر محمد -  3

 التصدير/   نشاط اضافه

 وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حواتر مصطفى السيد ياسر -  0

 جاهزة مالبس تجارة/  نشاط اضافة:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101113 تاريخ وفي 23004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعبانى محمد رزق الدسوقى -  11

 المستعمله المالبس واستيراد لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101113 تاريخ وفي 3121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مندور السيد عطيه وجيه -  11

 نسيجية خدمات ورشة نشاط اضافة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101114 تاريخ وفي 20131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد هللا عبد محمد رانيا -  12

 الوميتال مصنوعات معرض/  نشاط اضافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 70 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101114 تاريخ وفي 34101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر احمد محمد انهام -  13

 البناء مواد توريدات/  نشاط استبعاد

 وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 36999   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جوهر السيد اسماعيل اميمه -  14

 تكييفات بيع/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 تعديل تم21101111 تاريخ وفي 2110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، والمعدات للرحالت العز/  التجاريه السمه اضافه -  11

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعدل:  التأشير وصف,  النشاط

 معدات وتاجير رحالت ومكتب( والورادات الصادرات على قابةللر العامة بالهيئة المنظمة

,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 2110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،===== محمود الدين عز محمد ممدوح -  16

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعدل:  التأشير وصف

 معدات وتاجير رحالت ومكتب( والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 10914   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حفيله سعد محمود عادل احمد -  19

 للبواخر اغذيه وتوريدات الفنادق ومستلزمات شامله اغذيه وتوريدات اغذيه توريدات/  نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 31320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المولى عبد حسن محمود محمود ابراهيم -  13

 المستعمله الغيار وقطع المستعمله السيارات استيراد/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 10091   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد محمد يسرى محمد هانى -  10

 وكافيه مطعم/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101111 تاريخ وفي 0210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر عمر على محمد -  21

 بمبوطى/  نشاط استبعاد

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101116 تاريخ وفي 31611   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان محمد نصر محمد -  21

 واالستيراد والماكوالت والبارده الساخنه المشروبات لتقديم كافيه/ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم21101119 تاريخ وفي 1141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ميخائيل اليمين ابو بقطر ميخائيل -  22

 العمومية والمقاوالت واستزراعها االراضى وتقسيم واستصالح سيارات غيار قطع وتصدير استيراد/  نشاط اضافة:  التأشير

 الكهربائية واالجهزة والمحاجر والرخام ومستعملة جديدة سيارات غيار وقطع غذائية مواد وتوريد

 وصف,  النشاط تعديل تم21101119 تاريخ وفي 36133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوالعال الحميد عبد سمير احمد -  23

 انواعها بجميع والمالبس المستعمله السيارات غيار قطع استيراد/ نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم21101119 تاريخ وفي 39939   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطايا محمد الجرايحى محمد محمود -  24

 المصانع ومستلزمات ومعدات االت توريد/ نشاط اضافه:  التأشير وصف

 وصف,  النشاط تعديل تم21101119 تاريخ وفي 33219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسونه ابراهيم محمد رزق نهله -  21

 لك<ل المنظمه والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/ نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 4026   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان احمد محمود اميرة -  26

 مستعمله مالبس وتصدير استيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 33330   برقم دهقي سبق  ، فرد تاجر ، الجباس محمد ابراهيم الجرايحى -  29

 العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد/   نشاط اضافه:  التأشير

 المستعمله المالبس واستيراد( والورادات الصادرات على للرقابة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 71 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 29143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه محمد الحق عبد فاطمه -  23

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

 العامه المقاوالت و( والورادات الصادرات على للرقابة العامة

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 3139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه مسعد راشد خالد -  20

 للرقابة العامة بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على

 وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 33411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السمان على السيد ابراهيم -  31

 سيارات ميكانيكى/  نشاط اضافه:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 6361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد محمد الفتاح عبد حاتم -  31

 التجميل مستحضرات تجاره/ نشاط استبعاد:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 24021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مسعد السيد انيسه -  32

 واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) واالستيراد الماكوالت وبيع تحضير/  ليصبح النشاط تعديل

 ؛*؛(والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة المنظمة

 وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 11400   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصباغ التابعى سعد جمال -  33

 متنوعه ومهمات ومواد غيار قطع توريدات/ نشاط اضافه:  التأشير

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101123 تاريخ وفي 13469   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمره ابو فؤاد على سحر -  34

 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لذلك المنظمة والقرارات القوانين حدود فى االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل

 وصف,  النشاط تعديل تم21101129 تاريخ وفي 21206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين هاشم حسن الدين كمال -  31

 ماركت سوبر نشاط اضافه:  التأشير

 النشاط تعديل تم21101129 تاريخ وفي 31021   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو التابعى الدسوقى ابراهيم محمد -  36

 وامتالكها والسيارات المعدات وتاجير والقومسيون بالسيارات النقل نشاط اضافة:  رالتأشي وصف, 

,  النشاط تعديل تم21101129 تاريخ وفي 11122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحطيبى احمد سيد الغفار عبد كاميليا -  39

 المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد/   ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 عموميه ومقاوالت والورادات الصادرات على للرقابة العامة بالهيئة

 وصف,  النشاط تعديل تم21101123 تاريخ وفي 21191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االلفى سليمان محمد مرفت -  33

 ومفروشات حريمى مالبس تجاره/ نشاط اضافه:  التأشير

 تاريخ وفي 3131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االستيراد و البحريه لالعمال كراويه/  ليصبح التجاري االسم تعديل -  30

 والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد البحريه الخدمات/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101123

 لذلك المنظمه

 تعديل تم21101123 تاريخ وفي 3131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالستيراد البحرية واالعمال للمقاوالت كراويه -  41

 لذلك المنظمه والقرارات القوانين حدود فى واالستيراد البحريه الخدمات/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط

 وصف,  النشاط تعديل تم21101120 تاريخ وفي 2403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ىالشام الحنفى ابراهيم السعيد -  41

 بالهيئة المنظمة واللوائح للقوانين طبقا   36 فقرة 6 والمجموعة 10 المجموعة ماعدا) االستيراد/  ليصبح النشاط اتعديل:  التأشير

 المستعمله السيارات غيار قطع واستيراد(  والورادات الصادرات على للرقابة العامة

,  النشاط تعديل تم21101120 تاريخ وفي 21132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، النجدى محمد محمد ابراهيم جماالت -  42

 االستيراد و ستيشن بالى/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 72 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  النشاط تعديل تم21101120 تاريخ وفي 6136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصري محمد محمد العربى -  43

 الكهربائيه االجهزه صيانه/  نشاط استبعاد:  التأشير

 وصف,  النشاط تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد محمد محمود محمود -  44

 التصدير/ نشاط اضافه:  التأشير

,  النشاط تعديل تم21101131 تاريخ وفي 29293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغنى عبد محمود نجيب محمد اسالم -  41

 المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد/  ليصبح النشاط تعديل:  التأشير وصف

 (االنترنت وخدمات العسكريه المالبس عدا فيما) استيشن وبالى المستعمله المالبس واستيراد لذلك

 وصف,  النشاط تعديل تم21101131 تاريخ وفي 26161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحميد عبد عثمان طلعت ريهام -  46

 لذلك المنظمه واللوائح للقوانين طبقا 36 والفقره 6والمجموعه 10 المجموعه عدا فيما االستيراد/ ليصبح النشاط تعديل:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم وجدى ابراهيم هبه -  1

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30239   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المكاوى محمد السيد احمد هللا منه -  2

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد السيد نعمت -  3

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى العال عبد صادق رشا -  4

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد شيبه فاتن -  1

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم عثمان العال عبد ثابت حميده -  6

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30320   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حامد حفنى عبده ايمان -  9

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الرحيم عبد تمام حمدان نسمه -  3

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش محمد احمد احمد محمد -  0

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى احمد هللا عبد على دينا -  11

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غازى هللا عبد على حنان -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم اسماعيل عوض عزه -  12

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود محمد الفتوح ابو مريم -  13

 خاص: التأشير

: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سالم سالم بدر -  14

 خاص

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهره ابو فهيم زكريا هللا هبه -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمد السيد  السيد دينا -  16

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبارك سعد مقبول محمد احمد -  19

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرش اسماعيل على المنعم عبد -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد رشيد عزيز جرجس -  10

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى السيد الغريب سحر -  21

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30196   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى طالب ابو احمد فوزى احمد -  21

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طبل ابو حامد هللا عبد ايمان -  22

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعيد ابوزيد سعيد محمد -  23

 خاص: التأشير

,  الشركة وعن تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايه احمد محمد سمير محمد -  24

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30223   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجواد عبد بخيت جاد احمد اميره -  21

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ثابت زيد ابو اسماعيل سماح -  26

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30360   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود الراجحى مهدى علوى احمد -  29

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العصفورى السيد السيد على محمد -  23

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنه ابو المجيد عبد محمد وفاء -  20

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا جاد عبيد شوقى اشجان -  31

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المطلب عبد احمد عبده ايهاب الرحمن عبد -  31

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يونس محمد عبده المنعم عبد دعاء -  32

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30460   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد لطفى محمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30314   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسي ابراهيم كامل نورا -  34

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الريدى محمود الملك عبد محمد -  31

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرهود احمد محمد رضا -  36

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد السيد حسن سعاد -  39

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30224   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمد احمد محمد -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف رمضان يحى منى -  30

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القادر عبد سعيد محمد رفعت هاجر -  41

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى خليل احمد احمد -  41

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حلوه محمد احمد صبرى خالد -  42

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30466   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عميش الحسينى الصديق محمد -  43

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو فرج السعيد محمود -  44

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30336   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البزره محمد الرحمن عبد احمد اسماء -  41

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى عبده العربى السيد محمد -  46

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباقى عبد محمد فهمى اسيد محمد -  49

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان مرسى صديق احمد حكمت -  43

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30190   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخضرى السيد محمد مروه -  40

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30144   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد امين ابراهيم عبير -  11

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد حسن ابتسام -  11

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30303   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد رمضان صالح فاطمه -  12

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30261   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى احمد المنعم عبد محمد احمد -  13

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلف على تغيان السيد احمد -  14

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد العال عبد محمود سمر -  11

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل الغفار عبد الحميد عبد زينب -  16

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسانين سعد محمود امال -  19

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه الوهاب عبد سمير ساهر -  13

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت بركات مرشد حسين امل -  10

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30494   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد احمد الموجود عبد فاطمه -  61

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30364   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف بكر ابو ابراهيم منى -  61

 خاص: التأشير
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده احمد محمود منى -  62

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده على السعيد احمد -  63

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30164   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ندا سعد محمد محمد رضا -  64

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد يونس زياد شاديه -  61

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قنديل نصر محمد اميره -  66

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد احمد قدرى رغده -  69

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30399   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد اللطيف عبد احمد فايزه -  63

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدهب ابو احمد صبحي ساره -  60

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30322   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسى حامد محمد منى -  91

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30492   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوى سليمان حسن ابراهيم وفاء -  91

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30122   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيوطى حمزه خيرى محمد نرمين -  92

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30264   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هجرس احمد محمد نبيل رضا -  93

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30449   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم -  94

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المخزنجى محمود احمد احمد هبه -  91

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101119 تاريخ وفي 30293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عامر العال عبد احمد سحر -  96

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مطير حلمى احمد محمد محمود -  99

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30120   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد راشد السيد السيد -  93

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل العزيز عبد محمد احمد محمد -  90

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى السيد محمود فاطمه -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30123   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد علي الدين عز -  31

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شافع محمود احمد محمود -  32

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البياض اللطيف عبد احمد محمود -  33

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القطرجى محمود اسماعيل محمد -  34

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه على ابراهيم فاطمه -  31

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطيب الدسوقى كامل محمد عبده -  36

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مؤمن محمد ابراهيم السيد دعاء -  39

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد جالل نورس -  33

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زهران محمد حسن اسماء -  30

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رضوان احمد محمد كمال عبده ابراهيم -  01

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباشا العرابى عمر احمد مرفت -  01

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن ابو منصور السيد منصور محمد -  02

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30216   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود المنعم عبد مصطفى روحيه -  03

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30244   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد على محمد -  04

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30339   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مناع عبده احمد احمد -  01

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 78 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى على محمد متولى دينا -  06

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد الحميد عبد احمد الحميد عبد -  09

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، لطفى محمد محمود ماجده -  03

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد الحميد عبد احمد -  00

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم سالم محمد طه -  111

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكر ابراهيم مسعد السيد نسرين -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض رزق رمضان ياسر احمد -  112

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد محمد محمد اسامه محمد -  113

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30419   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فياض ابراهيم ابراهيم حسن محمود -  114

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمود على حنان -  111

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان يوسف محمد يوسف -  116

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشرقاوى عباس الرحمن عبد الرحمن عبد -  119

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد محمد االسرار ابو محمد نصره -  113

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عثمان ابراهيم هللا عبد احمد حنان -  110

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30340   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرشه الرحمن عبد محمد احمد عنانى -  111

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30436   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان احمد احمد زينب -  111

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30323   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس ابراهيم بديع رزق -  112

 خاص: التأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 79 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30493   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مدين احمد محمد رانيا -  113

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبيش محمد رفعت محمد ايمان -  114

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غزال الشاذلى االمام صالح بدور -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30242   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد الدين زين جابر -  116

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طمان حموده مسعد السيد مها -  119

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزيز عبد على محمد عمر -  113

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بهلول فرج بهلول جيهان -  110

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد السيد فكريه -  121

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد بدر احمد مها -  121

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطحان السيد السعيد عادل -  122

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 4434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجبروني حسن يوسف محمود -  123

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عيسي محمد كامل لطفي احمد -  124

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30200   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفحل على على محمد محمد -  121

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المجاور محمد حسن سعد محمد -  126

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صيام السالم عبد منير لينا -  129

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جاد محمد سعد محمد -  123

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسرج يوسف حسن السيد ايمان -  120

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 80 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد احمد محمد ايهاب السيد -  131

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رماده محمد عوض الدين جمال سيف احمد -  131

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صالح حبيب رزق احالم -  132

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العريان احمد على على محمد محمد -  133

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى العال عبد صادق سلوى -  134

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30463   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد مصطفى على عادل احمد -  131

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمود زوزو -  136

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30110   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزام محمود محمد ماجده -  139

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد ابراهيم ناهد -  133

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف احمد احمد سمير سماح -  130

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30291   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم وجدى ابراهيم هانى -  141

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم الخضر محمد سميه -  141

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30366   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعطى عبد محمد عبده الحسينى -  142

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30149   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قبه ابو حسن عوض ابراهيم خديجه -  143

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30139   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه علي محمد محمد محمد -  144

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى طلب محمود عاطف احمد -  141

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زنيزن مغازى محروس مجدى احمد -  146

 خاص: التأشير وصف,  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 81 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابوالمعاطي عوض منى -  149

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم رزق محمد محمد -  143

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30396   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس ابراهيم محمود هدى -  140

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المعاطى ابو المنعم عبد االسعد نرمين -  111

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المرسى محمد المرسى نعيمه -  111

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد محمد العال عبد احمد -  112

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد العربي السيد محسن -  113

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم الحميد عبد فؤاد هاشم ام -  114

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30119   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدرى الدسوقى حسن المقصود عبد حميده -  111

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مجاهد صالح العربى صالح -  116

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم محمد سامح ايمان -  119

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30232   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حافظ حسن محمد رحاب -  113

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد محمود انتصار -  110

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد حجازى رضا -  161

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على احمد حلمى احمد حمدى -  161

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل احمد محمد فايز مصطفى -  162

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30202   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيني احمد محمد حسن احمد -  163

 خاص: التأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 82 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30140   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على هاشم محمد حسن محمد -  164

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30426   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى المنعم عبد مصطفى هناء -  161

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30136   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمزه على محمد منال -  166

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الطنطاوى احمد محمد شريف -  169

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 33192   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد سعد سمر -  163

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على محمود على امنيه -  160

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى احمد سالم سالم صفيه -  191

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العوضى ابراهيم مختار حسن اسالم -  191

 خاص: التأشير وصف, 

,  ةالشرك نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30249   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منسى شنوده هللا جاد فوزيه -  192

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فضل السيد حسن عبده -  193

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البرلسى احمد محمد احمد مروه -  194

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دراز ياسين محمد ياسين محمد -  191

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السوهاجى محمود السيد مجدى رضوى -  196

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30439   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد اللطيف عبد مصطفى حنيدق -  199

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد على السيد صالح فهمى -  193

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30262   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى ابراهيم البدرى محمد عاطف -  190

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شالطه الدسوقى فتحى محمد حسن -  131

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30496   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابر القعقاع محمد ورده -  131

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالمونى حسن محمد السيد  صالح -  132

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30112   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مكرم اللطيف عبد الرؤف عبد محمد محمد -  133

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عطيت عنبرى هللا عطا مايفل -  134

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30246   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم كيرلس جرجس ميالد ابانوب -  131

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع ديلتع تم21101122 تاريخ وفي 30361   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى متولى مصطفى عفت هدير -  136

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد حجاج صالح ابراهيم -  139

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود حسين محمود -  133

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد السيد السيد السيد احمد -  130

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30206   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معوض السعيد عطا هيام -  101

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشورى محمد عبده على عمر -  101

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه مسعد حلمى الرحمن عبد -  102

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف عطا محمد رزق شيماء -  103

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101119 تاريخ وفي 30231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركى صالح صالح محسن -  104

 خاص: التأشير وصف

 تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30133   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، القراعى الرحمن عبد احمد سمير محمد احمد -  101

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع

 نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سمك محمد ابراهيم الدين صالح نسمه -  106

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العاطى عبد النبى عبد فاروق خالد -  109

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 1222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طريه أبو السيد السيد السيد يوسف -  103

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدايه على محمد السيد -  100

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30499   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسان مسعد السيد السيد محمد -  211

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالك عبد لبيب يوسف مينا -  211

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30222   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزيزو محمود طه السعيد -  212

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود احمد عصام مها -  213

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30104   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمد الحميد عبد احمد محمد -  214

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده عوف فؤاد سمير جهاد -  211

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى محمد فهيم العزيز عبد عبير -  216

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى محمد بكرى قدريه -  219

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30141   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود حسين احالم -  213

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 9143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم فهمى حسن فهمى -  210

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30423   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه على محمد السعيد رضا -  211

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30204   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيدان هاشم المعطى عبد مرفت -  211

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101119 تاريخ وفي 30231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا حسب احمد ابراهيم ممدوح ابراهيم -  212

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسين ابراهيم حسين دينا -  213

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة عنو تعديل تم21101123 تاريخ وفي 20116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المغربى موسى الفتاح عبد تهانى -  214

 خاص: التأشير وصف
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 نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمود محمود السيد مجدى -  211

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30462   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى مسعد نصر اسامه محمود -  216

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30109   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين بخيت محمد محمد داليا -  219

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبده بالل محمد نوره -  213

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم احمد كمال ياسر -  210

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خفاجه على على ابراهيم محمد -  221

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الباز محمد محمد -  221

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البهلول الديب محمد خالد -  222

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى يوسف زكى محمد الرحمن عبد -  223

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد محمد السيد نجاه -  224

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على الرفاعى ابراهيم نجاح -  221

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30444   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى حسن محمد فاطمه -  226

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفضيل عبد عمر رمضان هند -  229

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم هللا فتح محمد منى -  223

 خاص: يرالتأش

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصر سعيد نزيه طيبه -  220

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الباز شعبان السيد مصطفى -  231

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30166   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندى شلبى عباس فهمى اسراء -  231

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البراوى عوض السيد زوزو -  232

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم سيد الخالق عبد جيهان -  233

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30321   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصلح محمد عباس علي سماح -  234

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايه احمد محمد سمير احمد -  231

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جمعه ابو طه محمود سامح -  236

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30392   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا رزق فواز احمد عزيزه -  239

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30134   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شلبى السيد الغريب عبير -  233

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غيث السيد جوده السيد هبه -  230

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين عيد ابراهيم ابراهيم -  241

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، موسى السيد احمد الدين نور محمد احمد -  241

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30214   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخيارى محمود سعيد باسم -  242

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العزبى جمعه محمد ماهر احمد -  243

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30302   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد على الدين عصام على -  244

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30102   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فويله محمود طه محمد حماده -  241

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30446   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد جاد السيد سماح -  246

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30240   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المر محمود محمد حنان -  249

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30311   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صابرين مهران عثمان حسنى -  243

 خاص: التأشير وصف
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 نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللطيف عبد حامد الدين صالح ياسر -  240

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30212   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق محمد ابراهيم مصطفى محمد -  211

 خاص: التأشير وصف, 

 نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحوت طالب ابو محمد محمد عوضة -  211

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض ابراهيم كامل كريمه -  212

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30146   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد السيد محمد فوزى -  213

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى محمد احمد جمال ندا -  214

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30236   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مسيح خليل راعوث -  211

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30203   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفتاح عبد ابراهيم السيد محمد -  216

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان داود محمد محمود مياده -  219

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صبحه ابو حسن حرب محمد رويدا -  213

 خاص: التأشير وصف, 

 الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد اجرت ، السيد المجد ابو محمد محمود محمد -  210

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف العاطى عبد فوزيه -  261

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المناوى السالم عبد محمد عبير -  261

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامى مصطفى عادل مصطفى -  262

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جربوع احمد محمد محمد -  263

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30100   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهاللى ابراهيم ابراهيم انيس محمد -  264

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30191   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمد محمد امل -  261

 خاص: التأشير
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,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن سالم سالم هللا عبد احمد -  266

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30161   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الغنى عبد محمد نصره -  269

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى شاكر فؤاد هبه -  263

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعود ابو محمد مصطفى محمد -  260

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البشوتي حمدي محمد هشام محمد ياسمين -  291

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، برايه احمد احمد سيد محمد امال -  291

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30464   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البيومى فؤاد يوسف سحر -  292

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30211   قمبر قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزهيرى السيد ممدوح نورهان -  293

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30260   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حموده مسعد السيد شلبى ياسمين -  294

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30294   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الياس شلبى يوسف ورده -  291

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجراحى مصطفى المنير البدر رضا -  296

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30319   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدين شمس على يوسف محمود شاكر احمد -  299

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30414   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد مرسى انسى هشام اسراء -  293

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30413   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صقر الدين عز محمد حسن -  290

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكرداوى حامد محمود وفاء -  231

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرابى مصطفى جمال محمد -  231

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30220   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشربينى حسن على فاطمه -  232

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مجاهد صالح العربى ماسه -  233

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس طنطاوى محمد احمد محمد محمد -  234

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد على الحميد عبد الحميد عبد بالل -  231

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30129   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السكرى ابراهيم محمد مؤمن -  236

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 14633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغندور فاضل محمد يونس -  239

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30410   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى دياب امين دياب محمود -  233

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30163   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مصطفى الغنى عبد محمد السيد محمود -  230

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30103   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجوهرى محمد مسعد مسعد صبرين -  201

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30326   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه ابراهيم وجدى ابراهيم محمد -  201

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30263   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حنا يوسف سيفين وليم سامح -  202

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30491   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوطه هللا عبد شحاته نعمه -  203

 خاص: التأشير

 نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30229   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البدرى عبده محمد العربى السيد نيفين -  204

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30304   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على فاضل على احمد -  201

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30306   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد الدادمونى احمد عادل -  206

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30243   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمود محمود محمد جابر -  209

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، راضى مصطفى صالح صالح انتصار -  203

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالمه الفتاح عبد رمضان عبير -  200

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فروح سليمان عوض السيد نهى -  311

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30142   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المصرى محمد محمد ابراهيم صباح -  311

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101116 تاريخ وفي 30143   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على مسعود سليم السيده -  312

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30130   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خيرهللا احمد عبده ساميه -  313

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30241   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السالم عبد محمود على محمود -  314

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30201   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العال عبد احمد السيد سمير محمد -  311

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شتيوى السيد فؤاد احمد ميرفت -  316

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30349   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الكريم عبد الحمد ابو محمد محمد -  319

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30390   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امبابى على حسين العربى احمد -  313

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101119 تاريخ وفي 30290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد جميل محمد نهى -  310

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طه على محمود على -  311

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رزق رمضان ياسر سميه -  311

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30420   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغزناوى محمد السيد الداودى ملكه -  312

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30461   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عويس احمد الوهاب عبد عواطف -  313

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30106   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بخيت حسن فريد محمد نهله -  314

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30111   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد حسن البارى عبد خالد -  311

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، االسرج حسن السيد حنان -  316

 خاص: التأشير
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30316   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشين احمد محمد فوزيه -  319

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30162   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو ابراهيم فايق هللا هبه -  313

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30219   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الخير ابو عوض صديق محمد -  310

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سنه ابو السالم عبد ابراهيم هانم -  321

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم محمد محمد رضا -  321

 خاص: التأشير

 الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 1213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشعراوى محمود غازى المحسن عبد -  322

 خاص: التأشير وصف, 

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30213   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم حامد احمد عزه -  323

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم ناجى السنوسى عاطف -  324

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30210   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسنين محمد محمد محمد احمد -  321

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30416   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد السيد بالل -  326

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعود على رزق السيد نسمه -  329

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شنشن محمد حسن عبير -  323

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30121   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمد توفيق محمد -  320

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30231   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، العيله ابو عبده محمد جمالت -  331

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30440   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الرحيم عبد حسن النعيم عبد السيد حسن -  331

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30333   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، يوسف محمود رمضان داليا -  332

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزعترى حسنين السيد حسنين -  333

 خاص: التأشير وصف
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 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30114   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السعيد محمد محمد ابراهيم -  334

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حوريه حسنين محمد حسن رشا -  331

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30126   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن راشد السيد محمد -  336

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30221   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسانين احمد احمد زوقيه -  339

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجحاوى حسن مرسى محمد -  333

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101122 تاريخ وفي 30310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صياديه عبده مسعد سعد نادر -  330

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30411   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفيومى مسعد نصر منى -  341

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101129 تاريخ وفي 30301   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوف على محمد محمد ايمان -  341

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30193   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطعوط محمد حسن عزيزه -  342

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101110 تاريخ وفي 30199   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عياد على الحميد عبد الحميد عبد هاجر -  343

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 11131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حمدا العزيز عبد احمد بالل -  344

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هللا عبد على الفتاح عبد الفتاح عبد هبه -  341

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30233   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شحاته هللا جاب هللا عطيه سمير -  346

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 30313   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السويركي محمد ابراهيم السيد -  349

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101114 تاريخ وفي 30230   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحبال احمد زكى السيد نبويه -  343

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101111 تاريخ وفي 30211   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نوفل مصطفى محمد السيد محمد -  340

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30443   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السواح احمد احمد محمد اسالم -  311

 خاص: التأشير وصف
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,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حرز محمود محمود كارم محمود -  311

 خاص: التأشير وصف

 نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30113   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان مصطفى المعاطى ابو نبيل احمد -  312

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30116   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجعبرى رشاد السيد مها -  313

 خاص: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101123 تاريخ وفي 30394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد الدسوقى نظيم اميمه -  314

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101113 تاريخ وفي 30124   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحافظ عبد الوردانى كمال ايمن -  311

 خاص: التأشير وصف

 الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغريب ابراهيم ابراهيم احمد هانى -  316

 خاص: التأشير وصف, 

,  الشركة نوع تعديل تم21101120 تاريخ وفي 30430   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمود العزيز عبد محمد -  319

 خاص: التأشير وصف

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101131 تاريخ وفي 30412   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض مفتاح احمد سعديه -  313

 خاص: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم21101112 تاريخ وفي 30101   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين حسين انور حسين عمر -  310

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االسماء/ لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 3313 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  1

   لإلستيراد

   زمزم تجارية سمة اضافة: الى 24411 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101116:  تاريخ فى  ،  -  2

 االصدقاء ورشه/ التجاريه السمه اضافه: الى 21113 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101116:  تاريخ فى  ،  -  3

   الطنابير وخراطه وديبرياج الفرامل وتيل لالستيراد

 احمد امنيه/ليصبح التجارى االسم تعديل: الى 21331 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101116:  تاريخ فى  ،  -  4

   عاشور السيد
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 94 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 المصطفى التجارية السمة اضافة: الى 33019 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101116:  تاريخ فى  ،  -  1

   والتوريدات للمقاوالت

 العالميه/ لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 6169 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101113:  تاريخ فى  ،  -  6

   واالستيراد للمقاوالت

 البطل/  لتصبح التجارية السمة تعديل: الى 1201 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101113:  تاريخ فى  ،  -  9

   التخليص و لالستيراد

 تريدينج كير بودي/  تجاريه سمه اضافه: الى 6049 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101110:  تاريخ فى  ،  -  3

body care trading   

 و لالستيراد الطيار/  تجاريه سمه اضافة: الى 30123 برقم المقيدة شركةال اسم بتعديل التأشير تم21101114:  تاريخ فى  ،  -  0

   بالجمله االعالف و االسماك تجاره

 للرحالت العز/  التجاريه السمه اضافه: الى 2110 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  11

   والمعدات

   جمبرينا/ لتصبح التجاريه السمه تعديل: الى 10091 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101111:  تاريخ فى  ،  -  11

 مكه زهراء/ التجاريه السمه جعل: الى 30131 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101116:  تاريخ فى  ،  -  12

   للمصاعد

 سوا/ لتصبح التجارية السمة استبعاد: الى 33111 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101113:  تاريخ فى  ،  -  13

   البحريه واالعمال العامه للمقاوالت

 المسار مركز/  التجاريه السمه اضافه: الى 33926 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101121:  تاريخ فى  ،  -  14

   اللغات لتدريب

 طيبه مكتب/ التجاريه السمه اضافه: الى 11130 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101122:  تاريخ فى  ،  -  11

   لالستيراد

 لالستثمار كنوز/  التجارية السمة تعديل: الى 31393 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101123:  تاريخ فى  ،  -  16

   العقارى والتطوير المتكاملة والمقاوالت

         فيير/ التجاريه السمه اضافه: الى 21132 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101131:  تاريخ فى  ،  -  19

FEAR   

 ميالنو/  التجاريه السمه اضافه: الى 30413 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101131:  تاريخ فى  ،  -  13

MILANO   

 لالستيراد العين/ التجاريه السمه اضافه: الى 30411 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم21101131:  تاريخ فى  ،  -  10

   البحريه واالعمال السفن وتموين والتصدير

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 95 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 1611   برقم    21101113:  تاريخ ،   رضوان السيد محمد بحيرى محمد -  1

 11603   برقم    21101114:  تاريخ ،   الشعبانى محمد محمود محمد محمود -  2

 11611   برقم    21101122:  تاريخ ،   عوض صفوت عصام احمد -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   21101122 تاريخ وفى ،   046:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه لإلستيراد شحاته سامى   - 1

 نهائيا وتصفيتها الشركه لحل التجارى السجل شطب  السجل

 شطب/محو تم   21101123 تاريخ وفى ،   1021:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه على السيد احمد ايهاب   - 2

 نهائيا وتصفياتها الشركه حل تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 0323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها عامر محمد عامر محمد هبه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

  جنيه  111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21101121،
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   تاريخ وفي 31311، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها حمام ياسمين شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

  جنيه  61110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21101121،

   تاريخ وفي 31311، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها حمام ياسمين شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

  جنيه  61110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 21101121،

 المال رأس تعديل تم 21101122،   تاريخ وفي 30311، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حامد حسن فوزى محمد -  4

  جنيه  2111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 تم 21101122،   تاريخ وفي 9261، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته غنايم احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

  جنيه  1111110111، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 0323    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها عامر محمد عامر محمد هبه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 االلى الحاسب ابراج 29 رقم عماره 3 رقم محل/ ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 21101121

 تم 21101122 تاريخ وفي 9261    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته غنايم احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

  والبازار اوجينا شارع ريالتو برج المسروق الدور 4 رقم مكتب/  ليصبح العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تجاره/ ليصبح النشاط تعديل  بسيطة توصية ، وشريكتها عامر محمد عامر محمد هبه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101121 تاريخ وفي 0323   برقم قيدها سبق  ، واالستيراد وهدايا اكسسوارات

 بسيطة

 المواد من المصانع مستلزمات توريد/  نشاط اضافه  بسيطة توصية ، وشريكته غنايم احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 وصف,  النشاط تعديل تم21101122 تاريخ وفي 9261   برقم قيدها سبق  ، التجاريه والتوكيالت واالالت والمعدات الخام

 بسيطة توصية:  التأشير

 فى االستيراد نشاط اضافة  بسيطة توصية ، وشركاهم الددامونى العال عبد وصبرى الددامونى العال عبد صبرى االء شركة -  3

 تاريخ وفي 31336   برقم قيدها سبق  ، 6المجموعه من 36والفقرة 10المجموعه فيماعدا لدلك المنظمة والقرارات القوانين حدود

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم21101123

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 تم21101113 تاريخ وفي 34640   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تم21101113 تاريخ وفي 34640   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركائها المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  2

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تم21101113 تاريخ وفي 34640   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  3

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم21101119 تاريخ وفي 21316   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  4

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، لالستيراد وشريكهم مامون واشرف صبيح  اسالم/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101119 تاريخ وفي 21316

 نوع تعديل تم21101119 تاريخ وفي 21316   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  6

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، لالستيراد وشريكهم مامون واشرف صبيح  اسالم/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  9

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم21101119 تاريخ وفي 21316

 نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 9412   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته المنزالوى احمد محمد احمد -  3

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

 نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 9412   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته المنزالوى احمد محمد احمد -  0

 خاص: التأشير وصف,  الشركة

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 31311   برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته حمام حسن حسام -  11

 خاص: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم21101121 تاريخ وفي 31311   برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته حمام حسن حسام -  11

 خاص: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 34640   برقم قيدها سبق ، وشريكها المقصود عبد فوزى ابراهيم فاتن ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم21101113

 تاريخ وفي 1421   برقم قيدها سبق ، وشركاه على متولى السالم عبد اسامه شركه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم21101113

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم21101113 تاريخ وفي 1421   برقم قيدها سبق ، قشقوش متولى السالم عبد اسامه و خالد -  3

 بسيطة توصية: التأشير

 وفي 21316   برقم قيدها سبق ، لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  4

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم21101119 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 98 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم21101119 تاريخ وفي 21316   برقم قيدها سبق ، وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  1

 تضامن شركة: التأشير

 تعديل تم21101121 تاريخ وفي 31311   برقم قيدها سبق ، وشريكها حمام ياسمين شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  6

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان

 تم21101121 تاريخ وفي 9412   برقم قيدها سبق ، الحقوشريكها جاد خليل موسى يننارم/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  9

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل

 الكيان تعديل تم21101129 تاريخ وفي 36626   برقم قيدها سبق ، سالم السالم عبد ويوسف الطناوى محمد مهاب شركة -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

,   القانونى الكيان تعديل تم21101129 تاريخ وفي 36626   برقم قيدها سبق ، وشريكها دسوقى ابراهيم عماد سلمى شركه -  0

 بسيطة توصية: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وشركاه خالد محمد: الى 3133 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101113:  تاريخ فى  ،  -  1

 التجارى االسم  تعديل: الى 33412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21101111:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه القادر عبد رمضان/ ليصبح

 التجارى االسم  تعديل: الى 33412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101111:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكه القادر عبد رمضان/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 32619 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101111:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكه بر حسن احمد احمد عادل/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 1421 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101113:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه على متولى السالم عبد اسامه شركه/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 1421 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101113:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشركاه على متولى السالم عبد اسامه شركه/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 39193 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21101114:  تاريخ فى  ،  -  9

 حسن خضر ومحمد حسن خضر وسمير الوهاب عبد لطفى محمد/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 21316 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101119:  تاريخ فى  ،  -  3

 لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 21316 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21101119:  تاريخ فى  ،  -  0

 لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 0323 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101121:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكتها عامر محمد عامر محمد هبه/ ليصبح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 99 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التجارى االسم تعديل: الى 9412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101121:  تاريخ فى  ،  -  11

 الحقوشريكها جاد خليل موسى نارمين/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 9412 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21101121:  تاريخ فى  ،  -  12

 الحقوشريكها جاد خليل موسى نارمين/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 31311 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21101121:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشريكها حمام ياسمين شركه/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 31311 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101121:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشريكها حمام ياسمين شركه/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 9261 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101122:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكته غنايم احمد/  ليصبح

 التجارى االسم تعديل: الى 39146 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21101123:  تاريخ فى  ،  -  16

 وشركاه التفاهنى كمال مصطفى عادل محمد شركه/ ليصبح

 ادعم سلمى شركه: الى 36626 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101129:  تاريخ فى  ،  -  19

 وشريكها دسوقى ابراهيم

 عماد سلمى شركه: الى 36626 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  21101129:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشريكها دسوقى ابراهيم

 التجارى االسم تعديل: الى 3420 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  21101131:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشركائها الكراكتلى محمد ابراهيم ماجده/ ٍ ليصبح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عوض السيد هللا عبد -  1

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف عوض السيد هللا عبد -  2

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عوض السيد هللا عبد -  3

   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  4

34640 

   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  1

34640 

   برقم    21101113:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  6

34640 

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عوض السيد هللا عبد -  9  الشركة عنً 

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ، ؛*؛



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف عوض السيد هللا عبد -  3  ؛*؛ الشركة عنً 

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ،

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  يوسف عوض السيد هللا عبد -  0  الشركة عنً 

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ، ؛*؛

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  11  ً

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ، ؛*؛ الشركة عن

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  تضامن شركة  المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  11  ً

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ، ؛*؛ الشركة عن

ً   مــنـفــردة التوقيع و اإلدارة حق وحدها لها و  شريك و مدير  بسيطة توصية  المقصود عبد احمد فوزى ابراهيم فاتن -  12  ً

 34640   برقم    21101113:  تاريخ ، ؛*؛ الشركة عن

    21101113:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربري حسن احمد عبده كوثر -  13

 3133   برقم

    21101113:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربري حسن احمد عبده كوثر -  14

 3133   برقم

   برقم    21101113:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  يطةبس توصية  صالح رفعت خالد محمد -  11

3133 

   برقم    21101113:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجها تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح رفعت خالد محمد -  16

3133 

 من او منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربري حسن احمد عبده كوثر -  19

 3133   برقم    21101113:  تاريخ ، عنه ينوب من او الغير توكيل فى الحق وله والرهن االقتراض حق وله قانونا عنه ينوب

 من او منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  البربري حسن احمد عبده كوثر -  13

 3133   برقم    21101113:  تاريخ ، عنه ينوب من او الغير توكيل فى الحق وله والرهن االقتراض حق وله قانونا عنه ينوب

 عنه ينوب من او منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح رفعت خالد محمد -  10

 3133   برقم    21101113:  تاريخ ، عنه ينوب من او الغير توكيل فى الحق وله والرهن االقتراض حق وله قانونا

 عنه ينوب من او منفردا الشركة عن والتوقيع االدارة حق وحده وله  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح رفعت خالد محمد -  21

 3133   برقم    21101113:  تاريخ ، عنه ينوب من او الغير توكيل فى الحق وله والرهن االقتراض حق وله قانونا

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عيد محمود الواحد عبد عيد -  21

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عيد محمود الواحد عبد عيد -  22

    21101111:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  شلش ابو المجيد عبد فرج القادر عبد رمضان -  23

 33412   برقم

    21101111:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  شلش ابو المجيد عبد فرج القادر عبد رمضان -  24

 33412   برقم

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  صبح السيد الغريب محمد -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 101 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح السيد الغريب محمد -  26

 الشركة عن منفردين أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  متضامن شريك  تضامن شركة  عيد محمود الواحد عبد عيد -  29

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، ؛*؛

 الشركة عن منفردين أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  متضامن شريك  بسيطة توصية  عيد محمود الواحد عبد عيد -  23

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، ؛*؛

 أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  متضامن شريك  تضامن شركة  شلش ابو المجيد عبد فرج القادر عبد رمضان -  20

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، ؛*؛ الشركة عن منفردين

 أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  متضامن شريك  بسيطة توصية  شلش ابو المجيد عبد فرج القادر عبد رمضان -  31

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، ؛*؛ الشركة عن منفردين

 ؛*؛ الشركة عن منفردين أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  شريك و مدير  تضامن شركة  صبح السيد الغريب محمد -  31

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ،

 ؛*؛ الشركة عن منفردين أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح السيد الغريب محمد -  32

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ،

 الشركة عن منفردين أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  متضامن شريك  تضامن شركة  عيد محمود الواحد عبد عيد -  33

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، ؛*؛

 الشركة عن منفردين أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  متضامن شريك  بسيطة توصية  عيد محمود الواحد عبد عيد -  34

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، ؛*؛

 أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  متضامن شريك  تضامن شركة  شلش ابو المجيد عبد فرج القادر عبد رمضان -  31

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، ؛*؛ الشركة عن منفردين

 أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  متضامن شريك  بسيطة توصية  شلش ابو المجيد عبد فرج القادر عبد رمضان -  36

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ، ؛*؛ الشركة عن منفردين

 ؛*؛ الشركة عن منفردين أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  شريك و مدير  تضامن شركة  صبح السيد الغريب محمد -  39

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ،

 ؛*؛ الشركة عن منفردين أو مجتمعين التوقيع و اإلدارة حق لهما و  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبح السيد الغريب محمد -  33

 33412   برقم    21101111:  تاريخ ،

    21101111:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قشقوش على متولى السالم عبد خالد -  30

 1421   برقم

    21101111:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قشقوش على متولى السالم عبد خالد -  41

 1421   برقم

    21101111:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قشقوش على متولى السالم عبد خالد -  41

 1421   برقم

    21101111:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  قشقوش على متولى السالم عبد خالد -  42

 1421   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    21101111:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على متولى السالم عبد اسامه -  43

1421 

   برقم    21101111:  تاريخ ، فاهللو الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على متولى السالم عبد اسامه -  44

1421 

   برقم    21101111:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على متولى السالم عبد اسامه -  41

1421 

   برقم    21101111:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على متولى السالم عبد اسامه -  46

1421 

    21101111:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قشقوش على متولى السالم عبد خالد -  49

 1421   برقم

    21101111:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قشقوش على متولى السالم عبد خالد -  43

 1421   برقم

    21101111:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قشقوش على متولى السالم عبد خالد -  40

 1421   برقم

    21101111:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  قشقوش على متولى السالم عبد خالد -  11

 1421   برقم

   برقم    21101111:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  على متولى السالم عبد اسامه -  11

1421 

   برقم    21101111:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  على متولى السالم عبد اسامه -  12

1421 

   برقم    21101111:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  على متولى السالم عبد اسامه -  13

1421 

   برقم    21101111:  تاريخ ، منفردا والتوقيع االدارة له  شريك و مدير  بسيطة توصية  على متولى السالم عبد اسامه -  14

1421 

   برقم    21101111:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عامر احمد المصرى ابراهيم هيبه -  11

32619 

   برقم    21101111:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عامر احمد المصرى ابراهيم هيبه -  16

32619 

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  السيد حسن خضر محمد -  19

 39193   برقم    21101114

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  عطوه السيد حسن خضر سمير -  13

 39193   برقم    21101114

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد الوهاب عبد لطفى محمد -  10

 39193   برقم    21101114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 103 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  السيد حسن خضر محمد -  61

 39193   برقم    21101114

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  عطوه السيد حسن خضر سمير -  61

 39193   برقم    21101114

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد الوهاب عبد لطفى محمد -  62

 39193   برقم    21101114

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  السيد حسن خضر محمد -  63

 39193   برقم    21101114

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  عطوه السيد حسن خضر سمير -  64

 39193   برقم    21101114

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  السيد الوهاب عبد لطفى محمد -  61

 39193   برقم    21101114

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  66

 21316   برقم    21101119:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  69

 21316   برقم    21101119:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  63

 21316   برقم    21101119:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  60

 21316   برقم    21101119:  تاريخ

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  91

 21316   برقم    21101119

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  91

 21316   برقم    21101119

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  92

 21316   برقم    21101119

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  93

 21316   برقم    21101119

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  94

 21316   برقم    21101119

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  91

 21316   برقم    21101119

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  96

 21316   برقم    21101119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 104 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  99

 21316   برقم    21101119

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  93

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض حق

 21316   برقم

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  90

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض حق

 21316   برقم

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  31

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض حق

 21316   برقم

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  31

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض حق

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  32

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  33

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  34

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  31

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق هماول  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  36

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  39

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  33

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 105 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  30

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  01

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض حق

 21316   برقم

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  01

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى لبوكا مع التعامل فى التفويض حق

 21316   برقم

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  02

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض حق

 21316   برقم

 ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  حامد عيد اللطيف عبد عمرو -  03

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض حق

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  04

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  01

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  06

    21101119:  تاريخ ، كهالشر باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  صبيح صبيح السيد احمد اسالم -  09

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  03

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  امين مامون محمد اشرف -  00

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  111

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 106 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 حق ولهما منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  امين مامون محمد اشرف -  111

    21101119:  تاريخ ، الشركه باسم البنكيه االجراءت كافة واتخاذ االرصده وايداع سحب فى البوك مع التعامل فى التفويض

 21316   برقم

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عامر محمد عامر محمد هبه -  112

 0323   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  عامر محمد عامر محمد عامر -  113

 0323   برقم    21101121

   برقم    21101121:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عامر محمد عامر محمد هبه -  114

0323 

 0323   برقم    21101121:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  عامر محمد عامر محمد عامر -  111

    21101121:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  المنزالوى احمد محمد احمد -  116

 9412   برقم

    21101121:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  المنزالوى احمد محمد احمد -  119

 9412   برقم

    21101121:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  الحق جاد خليل موسى نارمين -  113

 9412   برقم

    21101121:  تاريخ ، موصى شريك الى صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحق جاد خليل موسى نارمين -  110

 9412   برقم

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  المنزالوى احمد محمد احمد -  111

 9412   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  المنزالوى احمد محمد احمد -  111

 9412   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  الحق جاد خليل موسى نارمين -  112

 9412   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الحق جاد خليل موسى نارمين -  113

 9412   برقم    21101121

   برقم    21101121:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  االهلية كامل-تاجر  بسيطة توصية  حمام الفتاح عبد حسن الدين حسام -  114

31311 

   برقم    21101121:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  حمام الفتاح عبد حسن الدين حسام -  111

31311 

 31311   برقم    21101121:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  حمام الفتاح عبد هانى محمد -  116

 31311   برقم    21101121:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  حمام الفتاح عبد هانى محمد -  119

 31311   برقم    21101121:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده الفتاح عبد حسن ياسمين -  113



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 107 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 31311   برقم    21101121:  تاريخ ، للوفاه خروجه تم  شريك و مدير  تضامن شركة  عبده الفتاح عبد حسن ياسمين -  110

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  االهلية كامل-تاجر  بسيطة توصية  حمام الفتاح عبد حسن الدين حسام -  121

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  حمام الفتاح عبد حسن الدين حسام -  121

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  حمام الفتاح عبد هانى محمد -  122

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حمام الفتاح عبد هانى محمد -  123

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده الفتاح عبد حسن ياسمين -  124

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  عبده الفتاح عبد حسن مينياس -  121

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  االهلية كامل-تاجر  بسيطة توصية  حمام الفتاح عبد حسن الدين حسام -  126

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  االهلية كامل-تاجر  تضامن شركة  حمام الفتاح عبد حسن الدين حسام -  129

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  حمام الفتاح عبد هانى محمد -  123

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حمام الفتاح عبد هانى محمد -  120

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبده الفتاح عبد حسن ياسمين -  131

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، منفردين او مجتمعين االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  عبده الفتاح عبد حسن ياسمين -  131

 31311   برقم    21101121

 التخليص نشاط ماعدا الشركه اعمال فى معين مدير  معين مدير  بسيطة توصية  غنايم محمد شحاته العزيز عبد مصطفى -  132

 الرهن حق اضافه الشركه باسم وايداع سحب من البنكيه االعمال فى مفوض وكذلك فقط المتضامن الشريك به يختص الجمركى

 9261   برقم    21101122:  تاريخ ، منفردا فقط المتضامن للشريك البنوك من واالستدانه واالقتراض

   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عصعوص محمد ابراهيم امينه -  133

39146 

   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين الحليم عبد الحليم عبد ليلى -  134

39146 

   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركه من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  التفاهنى كمال مصطفى عادل محمد -  131

39146 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 108 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    21101123:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان الحليم عبد محمد محمد شيماء -  136

39146 

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عصعوص محمد ابراهيم امينه -  139

 39146   برقم    21101123:  تاريخ

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين الحليم عبد الحليم عبد ليلى -  133

 39146   برقم    21101123: 

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  التفاهنى كمال مصطفى عادل محمد -  130

 39146   برقم    21101123:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان الحليم عبد محمد محمد شيماء -  141

 39146   برقم    21101123:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  عصعوص محمد ابراهيم امينه -  141

 39146   برقم    21101123:  تاريخ

 تاريخ ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  حسين الحليم عبد الحليم عبد ليلى -  142

 39146   برقم    21101123: 

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  شريك و مدير  تضامن شركة  التفاهنى كمال مصطفى عادل محمد -  143

 39146   برقم    21101123:  تاريخ

 ، منفردين او مجتمعين والتوقيع االداره حق ولهما  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان الحليم عبد محمد محمد شيماء -  144

 39146   برقم    21101123:  تاريخ

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  141

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع الدارها حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  146

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  149

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  143

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  140

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  111

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  111

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، منفرده والتوقيع االداره حق وحدها ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  112

 36626   برقم    21101129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 109 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 والتوقيع االداره حق وحدها ولها  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  تضامن شركة  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  113

 36626   برقم    21101129:  تاريخ ، منفرده

 والتوقيع االداره حق وحدها ولها  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  تضامن شركة  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  114

 36626   برقم    21101129:  تاريخ ، منفرده

 والتوقيع االداره حق وحدها ولها  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  بسيطة توصية  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  111

 36626   برقم    21101129:  تاريخ ، منفرده

 والتوقيع االداره حق وحدها ولها  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  بسيطة توصية  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  116

 36626   برقم    21101129:  تاريخ ، منفرده

    21101129:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  شريك و مدير  تضامن شركة  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  119

 36626   برقم

    21101129:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  شريك و مدير  تضامن شركة  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  113

 36626   برقم

    21101129:  تاريخ ، وادارتها كهالشر من خروجه  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  110

 36626   برقم

    21101129:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  161

 36626   برقم

    21101129:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  161

 36626   برقم

    21101129:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  162

 36626   برقم

    21101129:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  163

 36626   برقم

    21101129:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  164

 36626   برقم

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  تضامن شركة  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  161

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  تضامن شركة  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  166

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، وادارتها ركهالش من خروجه  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  بسيطة توصية  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  169

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، وادارتها الشركه من خروجه  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  بسيطة توصية  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  163

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، موصى شريك الى متضامن من صفته تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  160

 36626   برقم    21101129



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 110 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، موصى شريك الى متضامن من صفته تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  191

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، موصى شريك الى متضامن من صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  191

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، موصى شريك الى متضامن من صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  الطناوى احمد محمد محمد مهاب -  192

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، موصى شريك الى متضامن من صفته تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  193

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، موصى شريك الى متضامن من صفته تعديل  شريك و مدير  تضامن شركة  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  194

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، موصى شريك الى متضامن من صفته تعديل  شريك و مدير  طةبسي توصية  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  191

 36626   برقم    21101129

:  تاريخ ، موصى شريك الى متضامن من صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  خليل دسوقى ابراهيم عماد سلمى -  196

 36626   برقم    21101129

 شريك الى متضامن من صفته تعديل  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  تضامن شركة  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  199

 36626   برقم    21101129:  تاريخ ، موصى

 شريك الى متضامن من صفته تعديل  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  تضامن شركة  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  193

 36626   برقم    21101129:  تاريخ ، موصى

 شريك الى متضامن من صفته تعديل  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  بسيطة توصية  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  190

 36626   برقم    21101129:  تاريخ ، موصى

 شريك الى متضامن من صفته تعديل  بالعقد مذكور موصى شريك دخول  بسيطة توصية  سالم يوسف السالم عبد يوسف -  131

 36626   برقم    21101129:  تاريخ ، موصى

   برقم    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد نشأت -  131

3134 

   برقم    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد نشأت -  132

3134 

    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد الهدى نور -  133

 3134   برقم

    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد الهدى نور -  134

 3134   برقم

    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد نبيل احمد -  131

 3134   برقم

    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد نبيل احمد -  136

 3134   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 111 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

   برقم    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى احمد نشأت محمد -  139

3134 

   برقم    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى احمد نشأت محمد -  133

3134 

   برقم    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد نشأت -  130

3134 

   برقم    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد نشأت -  101

3134 

    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد الهدى نور -  101

 3134   برقم

    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد الهدى نور -  102

 3134   برقم

    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد نبيل احمد -  103

 3134   برقم

    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد نبيل احمد -  104

 3134   برقم

   برقم    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى احمد نشأت محمد -  101

3134 

   برقم    21101120:  تاريخ ، للوفاه الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى احمد نشأت محمد -  106

3134 

 ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد نشأت -  109

 والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة

 ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى رحمنال عبد احمد نشأت -  103

 والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة

 منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  متضامن شريك  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد الهدى نور -  100

 حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق ولهم

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة والهيئات

 منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد الهدى نور -  211

 حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق ولهم

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة والهيئات

 ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد نبيل احمد -  211

 والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 112 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى نالرحم عبد احمد نبيل احمد -  212

 والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة

 فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى احمد نشأت محمد -  213

 المختلفة والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك

 فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى احمد نشأت محمد -  214

 المختلفة والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك

 موله منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد نشأت -  211

 والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة

 ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد نشأت -  216

 والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة

 منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  متضامن شريك  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد الهدى نور -  219

 حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق ولهم

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة والهيئات

 منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  متضامن شريك  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد الهدى نور -  213

 حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام مثيلوالت بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق ولهم

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة والهيئات

 ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى الرحمن عبد احمد نبيل احمد -  210

 والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة

 ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى الرحمن عبد احمد نبيل احمد -  211

 والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف فى الحق

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك المختلفة

 فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  تضامن شركة  االتربى احمد نشأت محمد -  211

 المختلفة والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح ةوكاف والبنوك

 فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين االدارة و التوقيع حق ولهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  االتربى احمد نشأت محمد -  212

 المختلفة والهيئات حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام والتمثيل بالشركة الخاصة والمالية االدارية الشئون كافة فى التصرف

 3134   برقم    21101120:  تاريخ ، والخاصة العامه المصالح وكافة والبنوك

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 113 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها المقصود عبد فوزى ابراهيم فاتن ليصبح التجارى االسم تعديل -  1

 34640   برقم    21101113:  تاريخ

 ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها المقصود عبد فوزى ابراهيم فاتن ليصبح التجارى االسم تعديل -  2

 34640   برقم    21101113:  تاريخ

 ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها المقصود عبد فوزى ابراهيم فاتن ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 34640   برقم    21101113:  تاريخ

   برقم    21101113:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاؤها رخا الرحمن عبد السيد جيهان -  4

33023 

 3133   برقم    21101113:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه خالد محمد -  1

 3133   برقم    21101113:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاها عبده كوثر -  6

   برقم    21101111:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  بروشركاه حسن احمد احمد عادل -  9

32619 

 تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه بر حسن احمد احمد عادل/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 32619   برقم    21101111: 

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه القادر عبد رمضان/ ليصبح التجارى االسم  تعديل -  0

 33412   برقم    21101111

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه القادر عبد رمضان/ ليصبح التجارى االسم  تعديل -  11

 33412   برقم    21101111

 ملخص  تضامن شركة  حسن خضر ومحمد حسن خضر وسمير الوهاب عبد لطفى محمد/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  11

 39193   برقم    21101114:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر

 ومشهر ملخص  تضامن شركة  لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  12

 21316   برقم    21101119:  تاريخ ، تضامن شركة عنه

   برقم    21101119:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  13

21316 

 ومشهر ملخص  بسيطة توصية  لالستيراد اللطيف عبد وعمرو مامون واشرف صبيح اسالم/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  14

 21316   برقم    21101119:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه

   برقم    21101119:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه صبيح السيد احمد اسالم -  11

21316 

 ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكتها عامر محمد عامر محمد هبه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  16

 0323   برقم    21101121:  تاريخ

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها حمام ياسمين شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  19

 31311   برقم    21101121

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها حمام ياسمين شركه/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  13

 31311   برقم    21101121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 114 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 046   برقم    21101122:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكه لإلستيراد تهشحا سامى -  10

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكته غنايم احمد/  ليصبح التجارى االسم تعديل -  21

 9261   برقم    21101122

   برقم    21101122:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكه حامد حسن فوزى محمد -  21

30311 

 شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه التفاهنى كمال مصطفى عادل محمد شركه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  22

 39146   برقم    21101123:  تاريخ ، تضامن

 1021   برقم    21101123:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاه على السيد احمد ايهاب -  23

:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  سالم السالم عبد ويوسف الطناوى محمد مهاب شركة -  24

 36626   برقم    21101129

    21101129:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  وشريكها دسوقى ابراهيم عماد سلمى شركه -  21

 36626   برقم

:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  سالم السالم عبد ويوسف الطناوى محمد مهاب شركة -  26

 36626   برقم    21101129

    21101129:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشريكها دسوقى ابراهيم عماد سلمى شركه -  29

 36626   برقم

 توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  وشركاهم الددامونى العال عبد وصبرى الددامونى العال عبد صبرى االء شركة -  23

 31336   برقم    21101123:  تاريخ ، بسيطة

   برقم    21101120:  تاريخ ، تضامن شركة عنه ومشهر ملخص  تضامن شركة  والبيض للدواجن االتربى مزرعة -  20

3134 

   برقم    21101120:  تاريخ ، بسيطة توصية عنه ومشهر ملخص  بسيطة توصية  والبيض للدواجن االتربى مزرعة -  31

3134 

 ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركائها الكراكتلى محمد ابراهيم ماجده/ ٍ ليصبح التجارى االسم تعديل -  31

 3420   برقم    21101131:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 115 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 23306   برقم    21101111:  تاريخ ، 2  2123/4/11 حتي ساري 2113/4/11 - ج  الرحمن عبد محمد السيد زينب -  1

 13911   برقم    21101111:  تاريخ ، 19  2122/12/11               حتى سارى-ج  عبيدو محمد الغنى عبد رحاب -  2

 26116   برقم    21101111:  تاريخ ، 12  2123/3/13 حتي ساري 2113/3/13 - ج  عراقى عطيه احمد فاطمه -  3

 26392   برقم    21101111:  تاريخ ، 13  2123/13/21                   حتى سارى-ج  ابراهيم محمود محمد نيفين -  4

 29634   برقم    21101111:  تاريخ ، 4  2123/4/3 حتي ساري 2113/4/3 - ج  درويش اسماعيل جاد رضيه -  1

   برقم    21101111:  تاريخ ، 24  2123/11/21                    حتى سارى-ج  هللا عبد الحميد عبد احمد محمد هانم -  6

20031 

 29111   برقم    21101111:  تاريخ ، 11  2123/13/26                   حتى سارى-ج  بشاى سمعان بشاى عبده -  9

 21194   برقم    21101111:  تاريخ ، 9  2123/3/12 حتي ريسا 2113/3/12 - ج  الطرابيلى محمد العزيز عبد الفت -  3

 4111   برقم    21101111:  تاريخ ، 0  2123/12/26 حتي ساري 2113/12/26 - ج  حسن على محمد السعيد هويدا -  0

 26433   برقم    21101111:  تاريخ ، 21  2123/3/21حتى سارى  عبدالرحمن بكرى محمود دعاء -  11

 1141   برقم    21101111:  تاريخ ، 22  2121/0/29حتى سارى  النمر احمد احمد محمود اسالم -  11

 19612   برقم    21101111:  تاريخ ، 16  2122/0/1 حتي ساري 2119/0/1 - ج  الدين علم حسنين محمد نعيمه -  12

 21166   برقم    21101111:  تاريخ ، 14  2123/3/11 حتي ساري 2113/3/11 - ج  النحاس محمود بديع ايمن -  13

 29611   برقم    21101111:  تاريخ ، 11  2123/4/9 حتي ساري 2113/4/9 - ج  الفار حسن على احمد -  14

 21411   برقم    21101111:  تاريخ ، 1  2123/3/11 حتي ساري 2113/3/11 - ج  حموده احمد مصطفى درويش -  11

 21131   برقم    21101111:  تاريخ ، 23  2122/11/26حتى سارى  زكىال احمد محمد ساميه -  16

 24611   برقم    21101111:  تاريخ ، 21  2123/2/13 حتى سارى  الصالحى الدسوقى ابراهيم عائشة -  19

 20116   برقم    21101111:  تاريخ ، 3  2123/1/9 حتي ساري 2113/1/9 - ج  عوض محمد فؤاد فاطمه -  13

   برقم    21101111:  تاريخ ، 11  2122/11/16 حتي ساري 2119/11/16 - ج  سالمه المالك عبد فؤاد نجوى -  10

10104 

 26361   برقم    21101111:  تاريخ ، 13  2123/3/21 حتي ساري 2113/3/21 - ج  الشناوى على حسن ياسر -  21

   برقم    21101111:  تاريخ ، 6  2123/3/23 حتي ساري 2113/3/23 - ج  سليمان احمد سليمان غريب فاطمه -  21

26100 

 26210   برقم    21101111:  تاريخ ، 21  2123/3/21حتى سارى  عباس محمد الرفاعى ابراهيم وليد -  22

 26413   برقم    21101111:  تاريخ ، 1  2123/3/21 حتي ساري 2113/3/21 - ج  مصطفى محمد ابراهيم مريم -  23

 10644   برقم    21101112:  تاريخ ، 13  2122/11/16 حتى سارى -ج  البحراوى سليمان محمد حسنى احمد -  24

 4136   برقم    21101112:  تاريخ ، 26  2123/12/21    حتى سارى-ج  احمد النبي عبد جابر زينب -  21

 11619   برقم    21101112:  تاريخ ، 19  2116/0/24  الحماحمى على على على -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 116 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 29244   برقم    21101112:  تاريخ ، 29  2123/3/31           حتى سارى-ج  عيسى بدوى ابراهيم يسرا -  29

   برقم    21101112:  تاريخ ، 13  2123/12/20            حتى سارى-ج  العزبى احمد على السيد الرحمن عبد -  23

31233 

 26911   برقم    21101112:  تاريخ ، 41  2123/3/24      حتى سارى*-ج  العصفورى السيد احمد السيد -  20

 23321   برقم    21101112:  تاريخ ، 23  2123/4/21    حتى سارى-ج  هللا عبد الباز احمد محمد شيماء -  31

   برقم    21101112:  تاريخ ، 39  2122/11/31         حتى سارى-ج  عبدالرحمن محمد رمضان عبده السيد اميره -  31

21101 

   برقم    21101112:  تاريخ ، 61  2123/2/13 حتي ساري 2113/2/13 - ج  اللطيف عبد العزيز عبد مسعد احمد -  32

24640 

 3043   برقم    21101112:  تاريخ ، 33  2123/11/21حتى سارى  الرحمن عبد محمد رمضان عبده السيد -  33

 29210   برقم    21101112:  تاريخ ، 11  2113/3/31 -ج  عسران عثمان النبى عبد نسمه -  34

   برقم    21101112:  تاريخ ، 12  2123/4/11   حتى ساري            2113/4/11 -ج  حسنين محمد ابراهيم حمدى -  31

23313 

 31639   برقم    21101112:  تاريخ ، 34  2123/9/23        حتى سارى-ج  العال عبد الدسوقى ابراهيم السيد -  36

 26614   برقم    21101112:  تاريخ ، 30  2123/3/23حتى سارى  مشالى عبده احمد عيسى محمد -  39

 3111   برقم    21101112:  تاريخ ، 31  2123/1/13    حتى سارى-ج  لالستيراد الصياد يوسف -  33

 24493   برقم    21101113:  تاريخ ، 110  2123/0/23 حتى سارى  السيد محمد راغب ابراهيم محمد -  30

 31649   برقم    21101113:  تاريخ ، 111  2123/9/29 حتى سارى  رمضان السيد المتولى احمد -  41

 26123   برقم    21101113:  تاريخ ، 91  2123/3/23          حتى سارى-ج  المولى عبد عطيه محمد محمد -  41

   برقم    21101113:  تاريخ ، 134  2123/1/11  حتى ساري             2113/1/11 -ج  امبابى العراقى كمال طارق -  42

20223 

 20269   برقم    21101113:  تاريخ ، 111  2123/1/12 حتى سارى  محمد احمد عمر سماح -  43

 29103   برقم    21101113:  تاريخ ، 93  2123/3/31          حتى سارى-ج  عمر على الحسينى على -  44

 19104   برقم    21101113:  تاريخ ، 91  2122/0/4          حتى سارى-ج  اسماعيل ابراهيم محمد محمد امل -  41

 26126   برقم    21101113:  تاريخ ، 92  2123/3/23      حتى سارى-ج  قناوى زاهر حلمى نجالء -  46

 13040   برقم    21101113:  تاريخ ، 94  2122/11/3       حتى سارى-ج  احمد محمد نجيب محمد اشرف -  49

 21391   برقم    21101113:  تاريخ ، 90  2123/3/13حتى سارى  الشربينى متولى متولى فايز نيفين -  43

 13211   برقم    21101113:  تاريخ ، 34  2122/0/19         حتى سارى-ج  حسين الرحمن عبد حسين ابتسام -  40

 21131   برقم    21101113:  تاريخ ، 33  2122/11/9       حتى سارى-ج  يوسف محمدى بكر ابو شرين -  11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 117 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

    21101113:  تاريخ ، 121  2123/11/20  حتى ساري              2113/11/20 -ج  ابوصير احمد احمد رفعت -  11

 3003   برقم

 3341   برقم    21101113:  تاريخ ، 39  2123/9/11       حتى سارى-ج  البواب حسن على محمد -  12

 29439   برقم    21101113:  تاريخ ، 112  2123/4/6 حتى سارى  مسعد السيد محمد ثريا -  13

 20266   برقم    21101113:  تاريخ ، 119  2123/1/12 حتى سارى  حنفى محمد الحميد عبد تركيه -  14

 21113   برقم    21101113:  تاريخ ، 31  2122/11/13حتى سارى  النجدى محمود رفعت محمود مها -  11

 26132   برقم    21101113:  تاريخ ، 96  2123/3/23          حتى سارى-ج  الرحمن عبد العال عبد رشيده -  16

 26133   برقم    21101113:  تاريخ ، 111  2123/3/13 حتى سارى  نعناعه كامل هاشم ايمان -  19

 23113   برقم    21101113:  تاريخ ، 31  2123/4/16حتى سارى  الطنطاوى محمد محمد سهير -  13

 19316   برقم    21101113:  تاريخ ، 04  2122/13/29             حتى سارى-ج  راس ابو معاطى محمد عبده رضا -  10

 29430   برقم    21101113:  تاريخ ، 113  2123/4/6 حتى سارى  صقر محمد عبدالستار صقر -  61

 22391   برقم    21101113:  تاريخ ، 01  2122/12/31          حتى سارى-ج  حفناوى على محمد زكيه -  61

 10310   برقم    21101113:  تاريخ ، 149  2122/11/11        حتى سارى-ج  الشربينى السعيد محمد محمد السعيد -  62

 10111   برقم    21101116:  تاريخ ، 143  2119/11/9 - ج  خليل اسماعيل محمد جاد ابراهيم -  63

 21491   برقم    21101116:  تاريخ ، 139  2122/11/21حتى سارى  رشاد محمد فتحى عمرو -  64

   برقم    21101116:  تاريخ ، 130  2122/12/26 حتي ساري 2119/12/26 - ج  محمد السمان لعالا عبد هويدا -  61

22602 

    21101116:  تاريخ ، 114  2124/2/1             حتى سارى-ج  واالستيراد الجمركى للتخليص الطواشليمى مكتب -  66

 4314   برقم

             حتى سارى-ج  والتصدير واالستيراد الجمركى للتخليص الطواشليمى مكتب/ليصبح التجاري االسم تعديل -  69

 4314   برقم    21101116:  تاريخ ، 114  2124/2/1

   برقم    21101116:  تاريخ ، 163  2123/2/13   حتى ساري         2113/2/13 -ج  السيد عبده محمد سعد فاطمه -  63

24641 

 4192   برقم    21101116:  تاريخ ، 131  2124/1/11حتى سارى  حجازي حسن على على ياسر -  60

    21101116:  تاريخ ، 169  2122/11/24  حتى ساري          2119/11/24 -ج  السالم عبد محمود محمد سمير -  91

 21413   برقم

   برقم    21101116:  تاريخ ، 144  2122/11/19 حتي ساري 2119/11/19 - ج  رمضان مختار السيد محمود -  91

21096 

 16619   برقم    21101116:  تاريخ ، 111  2122/9/31         حتى سارى-ج  محمود ابراهيم احمد عبير -  92

 21319   برقم    21101116:  تاريخ ، 113  2123/3/16     حتى سارى-ج  فياض عويس محمد شوقى عبير -  93



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 118 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 26422   برقم    21101116:  تاريخ ، 133  2123/3/21حتى سارى  رسىالم محمود محمد فاطمه -  94

 26641   برقم    21101116:  تاريخ ، 141  2123/3/23 حتي ساري 2113/3/23 - ج  بليغ احمد الدين كمال داليا -  91

   برقم    21101116:  تاريخ ، 141  2123/4/21 حتي ساري 2113/4/21 - ج  سعيد العزيز عبد شعبان احمد سماء -  96

23399 

:  تاريخ ، 191  2123/2/6   حتى ساري         2113/2/6 -ج  حموده على المعاطى ابو محمد ابراهيم زياد -  99

 24194   برقم    21101116

    21101116:  تاريخ ، 140  2123/3/11        حتى سارى-ج  عاشور السيد احمد امنيه/ليصبح التجارى االسم تعديل -  93

 21331   برقم

 21331   برقم    21101116:  تاريخ ، 140  2123/3/11        حتى سارى-ج  عاشور السيد احمد امينه -  90

 2620   برقم    21101116:  تاريخ ، 112  2123/3/3       حتى سارى-ج  الناغى السيد عبده احمد -  31

   برقم    21101116:  تاريخ ، 143  2123/4/11 حتي ساري 2113/4/11 - ج  ابراهيم االمام محمود الحميد عبد محمد -  31

23331 

 3992   برقم    21101113:  تاريخ ، 132  2123/11/10حتى سارى  على محمد فؤاد محمد مى -  32

   برقم    21101113:  تاريخ ، 211  2123/12/13                       حتى سارى-ج  الموجى حسن ابراهيم السيد هللا منه -  33

24141 

 24213   برقم    21101113:  تاريخ ، 134  2123/2/0حتى سارى  امبابى العزيز عبد قاسم هناء -  34

 11993   برقم    21101113:  تاريخ ، 130  2122/9/11      حتى سارى-ج  لبشربينى السيد الدسوقى المرسى السيد -  31

 20662   برقم    21101113:  تاريخ ، 133  2123/1/11حتى سارى  سالم محمد محمد السيده -  36

 21913   برقم    21101113:  تاريخ ، 101  2123/3/13          حتى سارى-ج  عمران رفاعى الفتاح عبد محمود -  39

 20149   برقم    21101113:  تاريخ ، 216  2123/11/11           حتى سارى-ج  حنيجل مصطفى محمد السيد -  33

 11190   برقم    21101113:  تاريخ ، 213  2116/9/26 - ج  العاصى محمد محمد السيد السيده -  30

 29249   برقم    21101113:  تاريخ ، 211  2123/3/31 حتى سارى  خلف على تغيان مرفت -  01

 11064   برقم    21101113:  تاريخ ، 212  2122/9/11 حتى سارى  محمد ابراهيم ابراهيم محمد -  01

 21119   برقم    21101113:  تاريخ ، 214  2123/12/29              حتى سارى-ج  احمد الشاذلى محمود فاطمه -  02

 4311   برقم    21101113:  تاريخ ، 211  2124/1/31 حتى سارى -ج  الصدر محمود عبده فوزى -  03

 29142   برقم    21101113:  تاريخ ، 133  2123/3/29حتى سارى  عليوه سليمان محمد سعد -  04
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    21101121:  تاريخ ، 661  2122/11/6   حتى ساري         2119/11/6 -ج  خفاجى السيد حسن أيمن/  د صيدلية -  336
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 23990   برقم    21101121:  تاريخ ، 663  2123/4/21 حتى سارى-ج  الهادى عبد محمد الحافظ عبد سوزان -  339

 20622   برقم    21101121:  تاريخ ، 603  2123/1/11حتى سارى  همام محمد احمد سامى -  333

   برقم    21101121:  تاريخ ، 604  2122/11/4 حتي ساري 2119/11/4 - ج  البنا السعيد فهمى الوهاب عبد حنان -  330
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 12991   برقم    21101121:  يختار ، 602  2122/1/31حتى سارى  الشربينى السيد سعد السيد مى -  342

 4131   برقم    21101121:  تاريخ ، 601  2124/1/2حتى سارى  العريان على ابراهيم الفتاح عبد -  343

 21131   برقم    21101121:  تاريخ ، 639  2123/2/29 حتي ساري 2113/2/29 - ج  بدريه يوسف زكى على -  344

 21030   برقم    21101121:  تاريخ ، 916  2123/3/13 حتى سارى-ج  خلف احمد احمد احسان -  341

 1121   برقم    21101121:  تاريخ ، 606  2122/6/0 حتى سارى-ج  الديب السيد محمد محمد محمد -  346

 19110   برقم    21101121:  تاريخ ، 636  2122/3/12 حتي ساري 2119/3/12 - ج  شتات السيد نعيمه -  349

 1121   برقم    21101121:  تاريخ ، 913  2123/3/4 حتى سارى-ج  الديب السيد محمد محمد محمد -  343

 23124   برقم    21101121:  تاريخ ، 603  2123/1/1 حتى سارى-ج  اردش عزب مرسى عزب محمد -  340

 2126   برقم    21101121:  تاريخ ، 919  2123/2/10 حتى سارى-ج  الباز محمد احمد محمد هانى -  311

:  تاريخ ، 919  2123/2/10 حتى سارى-ج  الباز محمد احمد محمد هانى/  زراعى مهندس/  التجارى االسم جعل -  311

 2126   برقم    21101121
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 29466   برقم    21101123:  تاريخ ، 342  2123/4/6        حتى سارى-ج  االدهم عوضين عوضين هشام محمد -  399

 19113   برقم    21101123:  تاريخ ، 343  2122/0/2حتى سارى  معيط احمد الفتاح عبد جيهان -  393
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   برقم    21101129:  تاريخ ، 369  2123/3/24        حتى سارى-ج  مبروك محمود حلمى محمود مصطفى -  414
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    21101123:  تاريخ ، 029  2123/16/16               حتى سارى-ج  الزعترى العال عبد الدسوقى ابراهيم سميره -  441
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 22126   برقم    21101120:  تاريخ ، 003  2122/12/12حتى سارى  الباسط عبد محمود الباسط عبد حسن -  411

 22116   برقم    21101120:  تاريخ ، 009  2122/12/12حتى سارى  احمد حسن حامد محمد سحر -  416

 24614   برقم    21101120:  تاريخ ، 1112  2123/2/13حتى سارى  بلبول السيد محمد محمد -  419

 3146   برقم    21101120:  تاريخ ، 002  2123/1/26         حتى سارى-ج  نعمان اسماعيل احمد تامر -  413

 3019   برقم    21101120:  تاريخ ، 1111  2123/11/14حتى سارى  الوهاب عبد محمد محمد نادر -  410

 21021   برقم    21101120:  تاريخ ، 034  2122/12/4          حتى سارى-ج  هاللى محمد محمد سوسن -  461

 21103   برقم    21101120:  تاريخ ، 036  2122/11/31           حتى سارى-ج  محمد توفيق كمال محمد -  461

 20913   برقم    21101120:  تاريخ ، 1111  2123/1/11حتى سارى  الخولى مرسى الحميد عبد مرسى محمد -  462

 4424   برقم    21101120:  تاريخ ، 019  2124/2/19حتى سارى  الخضيري السعيد السعيد رجب -  463

 20321   برقم    21101120:  تاريخ ، 030  2123/1/10         حتى سارى-ج  سليمان الدسوقى الخضرى اسامه -  464

 19910   برقم    21101120:  تاريخ ، 1116  2122/0/0 حتى سارى-ج  حسان خليل محمد خليل وهمر -  461

 22216   برقم    21101120:  تاريخ ، 033  2122/12/13           حتى سارى-ج  البواب الحسينى مسعد غاده -  466

 31111   برقم    21101120:  تاريخ ، 1121  2123/1/20 حتى سارى-ج  عمر عطيه محمد سمير محمد ياسر -  469

 24311   برقم    21101120:  تاريخ ، 039  2123/2/11        حتى سارى-ج  عطيه السالم عبد الملك عبد خالد -  463

 21110   برقم    21101120:  تاريخ ، 006  2122/11/20حتى سارى  محمد السيد محمد ساره -  460

 0119   برقم    21101120:  تاريخ ، 001  2121/1/23        حتى سارى-ج  االغا الرحمن عبد سمير شادى -  491

   برقم    21101120:  تاريخ ، 031  2122/11/23                     حتى سارى-ج  حافظ عبادى ابراهيم محمد -  491

14101 

 20411   برقم    21101131:  تاريخ ، 1133  2123/1/13حتى سارى  موسى مصطفى ياقوت مسعد السيده -  492

 29213   برقم    21101131:  تاريخ ، 1111  2123/3/31حتى سارى  على حسن حسن محمد -  493

 20103   برقم    21101131:  تاريخ ، 1191  2123/1/11حتى سارى  السالم عبد عباس على كريمان -  494

 21311   برقم    21101131:  تاريخ ، 1102  2122/11/21حتى سارى  العال ابو مرسى عبده امل -  491

 29626   برقم    21101131:  تاريخ ، 1113  2123/4/9حتى سارى  عربان احمد مجاهد احمد احمد -  496

 23221   برقم    21101131:  تاريخ ، 1166  2123/4/14       حتى سارى-ج  احمد على محمود حبيبه -  499

 22391   برقم    21101131:  تاريخ ، 1131  2122/12/31             حتى سارى-ج  محمد توفيق كمال سمير -  493

 29113   برقم    21101131:  تاريخ ، 1113  2123/3/26 حتى سارى-ج  ابراهيم ارمنيوس متى عوض جيهان -  490

 14011   برقم    21101131:  تاريخ ، 1111  2122/6/24حتى سارى  العقبى السميع عبد السيد مسعد -  431



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 134 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 20334   برقم    21101131:  تاريخ ، 1140  2123/1/12حتى سارى  مندور على مصطفى اعتماد -  431

 20113   برقم    21101131:  تاريخ ، 1101  2123/1/9حتى سارى  الرفاعى محمود محمد حبيبه -  432

 31416   برقم    21101131:  تاريخ ، 1191  2123/6/10حتى سارى  الحبشى حسين محمود عادل خالد -  433

 23221   برقم    21101131:  تاريخ ، 1141  2123/4/14حتى سارى  مصطفى محمد احمد نجيب محمد اسالم -  434

 21313   برقم    21101131:  تاريخ ، 1111  2122/12/3 حتى سارى-ج  محمد مطاوع كمال احمد -  431

 21122   برقم    21101131:  تاريخ ، 1130  2122/11/20حتى سارى  الرحمن عبد مهنى محمد حامد رامى -  436

 23293   برقم    21101131:  تاريخ ، 1146  2123/1/0حتى سارى  ربع ابو مصطفى مصطفى محمد شهناز -  439

 20311   برقم    21101131:  تاريخ ، 4116  2123/1/10           حتى سارى-ج  الغفار عبد محمد الغفار عبد -  433

 24913   برقم    21101131:  تاريخ ، 1112  2123/2/21 حتى سارى-ج  المصرى حسن حسن احمد -  430

 31320   برقم    21101131:  تاريخ ، 1142  2124/1/1           حتى سارى-ج  النجار محمد السيد محروس احمد -  401

 3021   برقم    21101131:  تاريخ ، 1133  2123/11/11حتى سارى  احمد ادريس على احمد -  401

 24111   برقم    21101131:  تاريخ ، 1104  2123/2/6 حتى سارى-ج  طرابيه السيد حسن على حسن -  402

 21163   برقم    21101131:  تاريخ ، 1133  2123/2/29حتى سارى  عيسى جبرائيل الوندى ناجى -  403

 2199   برقم    21101131:  تاريخ ، 1136  2123/223حتى سارى  الجواد عبد الحافظ عبد فاروق محمد -  404

 22313   برقم    21101131:  تاريخ ، 1143  2122/12/22         حتى سارى-ج  لبيب نظمى عادل انجيل -  401

 10310   برقم    21101131:  تاريخ ، 1101  2122/11/21حتى سارى  حسن حسين توفيق فوزيه -  406

 21111   برقم    21101131:  تاريخ ، 1141  2119/11/9ج  عثمان اللطيف عبد عزت فنون -  409

 11269   برقم    21101131:  تاريخ ، 1101  2119/9/2ج  محمد رحاب ابو فهمى عوض -  403

 24239   برقم    21101131:  تاريخ ، 1130  2123/2/0     حتى سارى-ج  نوفل محمد السيد خالد زاهية -  400

 4412   برقم    21101131:  تاريخ ، 1144  2124/2/16           حتى سارى-ج  الباسطى احمد السيد محمد -  111

 29916   برقم    21101131:  تاريخ ، 1143  2123/4/0حتى سارى  خشبه محمد محمود سماح -  111

 20131   برقم    21101131:  تاريخ ، 1143  2123/1/14 حتى سارى-ج  اللوتى الرازق عبد احمد احمد صابرين -  112

 21401   برقم    21101131:  تاريخ ، 1133  2123/3/12حتى سارى  الشرقاوى حسن على محمود عمرو -  113

 21942   برقم    21101131:  تاريخ ، 1114  2122/11/12             حتى سارى-ج  محمد يوسف محمد اسامه -  114

 4211   برقم    21101131:  تاريخ ، 1112  2124/1/10 حتى سارى-ج  الرحيم عبد احمد جالل مصطفى -  111

 1030   برقم    21101131:  تاريخ ، 1142  2121/6/20           حتى سارى-ج  الصعيدى محمد احمد على محمد -  116

 19113   برقم    21101131:  تاريخ ، 1116  2122/0/3         حتى سارى-.ج  هجرس اسماعيل اسماعيل على -  119



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 135 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 11193   برقم    21101131:  تاريخ ، 1122  2121/0/13           حتى سارى-ج  معيوف محمد عباده فتحيه -  113

 23331   برقم    21101131:  تاريخ ، 1121  2123/4/11           حتى سارى-ج  حواله محمد محمد على محمد -  110

 23693   برقم    21101131:  تاريخ ، 1113  2123/4/19      حتى سارى-ج  عجيله ابو محمد احمد جمال -  111

 24263   برقم    21101131:  تاريخ ، 1113  2123/2/11       حتى سارى-ج  الحماحمى على عثمان اسماء -  111

 23646   برقم    21101131:  تاريخ ، 1112  2123/1/21          حتى سارى-ج  سعد محمد احمد عالء اكرم -  112

 20001   برقم    21101131:  تاريخ ، 313  2123/1/26       حتى سارى-ج  موسى محمود محمد هاله -  113

 13309   برقم    21101131:  تاريخ ، 1126  2122/12/11              حتى سارى-ج  على السيد محمد حنان -  114

 3116   برقم    21101131:  تاريخ ، 1132  2123/3/13حتى سارى  ابراهيم خليل الوهاب عبد احمد -  111

 4239   برقم    21101131:  تاريخ ، 1130  2124/1/31     حتى سارى-ج  هللا عبد رزق رزق فهيمه -  116

 29042   برقم    21101131:  تاريخ ، 1124  2123/4/11           حتى سارى-ج  الجزار عبده حامد عفت -  119

 23131   برقم    21101131:  تاريخ ، 1110  2123/1/9      حتى سارى-ج  كمالو احمد محمد عباس -  113

 20119   برقم    21101131:  تاريخ ، 1131  2123/1/11           حتى سارى-ج  برهام السعيد عيد عاطف مروه -  110

 1030   برقم    21101131:  تاريخ ، 1141  2122/11/12         حتى سارى-ج  لإلستيراد الصعيدى -  121

:  تاريخ ، 1141  2122/11/12         حتى سارى-ج  الصعيدي محمد احمد على محمد/ليصبح التجاري االسم تعديل -  121

 1030   برقم    21101131

    21101131:  تاريخ ، 1141  2122/11/12         حتى سارى-ج  لالستيراد الصعيدى/ليصبح التجاري سماال تعديل -  122

 1030   برقم

 21321   برقم    21101131:  تاريخ ، 1139  2122/11/21        حتى سارى-ج  حميد السيد الوفا ابو كريمان -  123

 26139   برقم    21101131:  تاريخ ، 1123  2123/3/10           حتى سارى-ج  خليل احمد السيد محمود -  124

 21196   برقم    21101131:  تاريخ ، 1114  2123/2/29          حتى سارى-ج  مهدى خميس صبحى والء -  121

 21141   برقم    21101131:  تاريخ ، 1111  2123/2/29حتى سارى  الخميسى محمد مصطفى محمد -  126

 26119   برقم    21101131:  تاريخ ، 1113  2123/3/10 حتى سارى-ج  حسين السيد محمود محسن احمد شيرين -  129

 22424   برقم    21101131:  تاريخ ، 1113  2122/12/23        حتى سارى-ج  القطان محمد المهدي نبويه -  123

 23221   برقم    21101131:  تاريخ ، 1111  2123/1/3         حتى سارى-ج  العشرى رجب سعد مصطفى -  120

 19231   برقم    21101131:  تاريخ ، 1110  2122/3/21           حتى سارى-ج  طغيان نعمان كمال جيهان -  131

 23619   برقم    21101131:  تاريخ ، 1136  2123/1/21            حتى سارى-ج  الخضيرى ابراهيم السيد رضا -  131

   برقم    21101131:  تاريخ ، 1141  2123/3/23         حتى سارى-ج  االمير محمد محمد احمد ميمى اسامه -  132

26611 

 23131   برقم    21101131:  تاريخ ، 1113  2123/4/14          حتى سارى-ج  محمد حسن حسين يحى -  133



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 136 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 3314   برقم    21101131:  تاريخ ، 1149  2123/11/26          حتى سارى-ج  على حسانين المنعم عبد السيد -  134

 14110   برقم    21101131:  تاريخ ، 1134  2122/1/29        حتى سارى-ج  على محمد محمود محمد -  131

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    21101110:  تاريخ ، 240  2123/1/22حتى سارى=========  وشريكتها المحالوي رشاد محمد ارش شركة -  1

2363 

:  تاريخ ، 240  2123/1/22حتى سارى  وشركاها المحالوى رشاد محمد رشا شركة/  بجعله التجارى االسم تعديل -  2

 2363   برقم    21101110

 3221   برقم    21101110:  تاريخ ، 246  2123/6/24 حتى سارى-ج  وشريكتها طه احمد ابراهيم احمد ساره شركة -  3

 11   برقم    21101111:  تاريخ ، 331  2121/12/10 حتى سارى-ج  شركاة و السيد فؤاد محمد -  4

   برقم    21101111:  تاريخ ، 312  2123/11/22 حتي ساري 2113/11/22 - ج  وشريكتها شحاته محمود طه. ن -  1

3013 

   برقم    21101111:  تاريخ ، 312  2123/11/22 حتي ساري 2113/11/22 - ج  وشريكتها شحاته محمود طه. ن -  6

3013 

 ، 334  2122/13/19           حتى سارى-ج  وشركاه على متولى السالم عبد اسامه شركه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  9

 1421   برقم    21101113:  تاريخ

 ، 334  2122/13/19           حتى سارى-ج  وشركاه على متولى السالم عبد اسامه شركه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  3

 1421   برقم    21101113:  تاريخ

   برقم    21101113:  تاريخ ، 334  2122/13/19           حتى سارى-ج  قشقوش متولى السالم عبد اسامه و خالد -  0

1421 

   برقم    21101113:  تاريخ ، 334  2122/13/19           حتى سارى-ج  قشقوش متولى السالم عبد اسامه و خالد -  11

1421 

    21101111:  تاريخ ، 403  2123/11/21حتى سارى  وشركاه الحافظ عبد محمود عادل/  بجعله التجارى االسم تعديل -  11

 3909   برقم

 3909   برقم    21101111:  تاريخ ، 403  2123/11/21حتى سارى  وشريكه الحافظ عبد حمودم عادل -  12

 10100   برقم    21101111:  تاريخ ، 496  2122/11/3حتى سارى  وشريكها بحبح فرج محمد مديحه -  13

 10100   برقم    21101111:  تاريخ ، 496  2122/11/3حتى سارى  وشركاها المغربى محمد محمد دعاء -  14

 1933   برقم    21101116:  تاريخ ، 163  2122/0/31 حتى سارى-ج  وشريكها حامد فريد ليلى -  11

 3131   برقم    21101116:  تاريخ ، 131  2123/3/23        حتى سارى-ج  وشركاه احمد حمدى احمد شركة -  16



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 137 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

:  تاريخ ، 131  2123/3/23        حتى سارى-ج  وشركاها اسماعيل السيد عفاف شركة/ بجعله التجارى االسم تعديل -  19

 3131   برقم    21101116

:  تاريخ ، 694  2121/6/11     حتى سارى-ج  وشريكتها عامر محمد عامر محمد هبه/ ليصبح التجارى االسم تعديل -  13

 0323   برقم    21101121

 1040   برقم    21101121:  تاريخ ، 630  2110/11/23 حتي سالري 2114/11/23 - ج  وشريكته العزازى حازم -  10

   برقم    21101129:  تاريخ ، 332  2123/11/19               حتى سارى-ج  وشريكته ابراهيم عوض الحسينى حسام -  21

3112 

   برقم    21101123:  تاريخ ، 044  2122/11/23              حتى سارى-ج  وشريكتها احمد محمد محمود جيهان -  21

21661 

    21101123:  تاريخ ، 024  2123/1/13حتى سارى==========  وشريكه حسانين الرحمن عبد احمد شريف -  22

 2326   برقم

 3134   برقم    21101131:  تاريخ ، 1131  2123/1/26حتى سارى  والبيض للدواجن االتربى مزرعة -  23

 3134   برقم    21101131:  تاريخ ، 1131  2123/1/26حتى سارى  والبيض للدواجن االتربى مزرعة -  24

   برقم    21101131:  تاريخ ، 1146  2123/9/1 حتى سارى-ج  وشريكه الشريف السيد حسن احمد غريب شركة -  21

3269 

:  تاريخ ، 1119  2124/1/21حتى سارى  وشركاه فتوح محمد نصر محمد محمد/ليصبح التجاري االسم تعديل -  26

 4219   برقم    21101131

 4219   برقم    21101131:  تاريخ ، 1119  2124/1/21حتى سارى  وشركاه فتوح محمد نصر محمد محمد شركه -  29

 4224   برقم    21101131:  تاريخ ، 1133  2124/1/21  حتى سارى-ج  وشريكه فوزى محمد محسن محمد -  23

 4224   برقم    21101131:  تاريخ ، 1133  2124/1/21  حتى سارى-ج  وشريكه فوزى محمد محسن محمد -  20

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،** 9 قيد ورقم 1 ايداع برقم المصرى والعمال الصناعية التنمية بنك لصالح التجارى الرهن شطب  محمد احمد محمد وليد -  1

 3264   برقم    21101129:  تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 138 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


